
  

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งท่ีจะวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 
 ผู้วิจัยได้วางแนวทางในการวิจัยจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยครอบคลุม
เนื้อหาในประเด็นหัวข้อต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
1.1 ความหมายเกี่ยวกับประสิทธิผล 
1.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลขององค์กร 
1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

1.3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านบุคคล 
1.3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 
1.3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านสภาพแวดล้อมการท างานในองค์กร 
1.3.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านความความผูกพันในองค์กร 
1.3.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านการท างานเป็นทีม 
1.3.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านความก้าวหน้าในการท างาน 

2. แนวคิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2.1 วิวัฒนาการของธรรมาภิบาล 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
2.3 ความหมายเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 
2.4 องค์ประกอบหลักธรรมาภิบาล 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

รายละเอียดของแต่ละประเด็นมีดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
1.1   ความหมายเกี่ยวกับประสิทธิผล 

 ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2542, หน้า 130) หนังสือ “ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์” กล่าวว่า 
ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ระดับคนท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายได้มาก น้อย
เพียงใด 

Arnold and Feldman (1986. p.6) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์กร หมายถึงระดับ
ของการปฏิบัติท่ีองค์กรคาดหวังหรือวางแผนไว้สามารถบรรลุหรือส าเร็จลุล่วงไป  

พิทยา  บวรวัฒนา (2552, หน้า 176)  กล่าวว่า องค์กรท่ีมีประสิทธิผล หมายถึง 
ความส าเร็จขององค์กรในการกระท าส่ิงต่าง ๆ ได้ตามเปูาหมายท่ีต้ังไว้องค์กรท่ีมีประสิทธิผลสูงจึงเป็น
องค์กรท่ีประสบความส าเร็จอย่างสูงในการท างาน ส่วนองค์กรท่ีประสบความส าเร็จต่ า คือ องค์กรท่ี
ประสบความส าเร็จในการท างานต่ า  

ถวิล เกื้อกูลวงศ์ (2550, หนา 247) กลาววาประสิทธิผล หมายถึงระดับขีดขั้นท่ีผูบริหาร
ประสบความส าเร็จในการท าใหความตองการดานผลงานของบทบาทผูบริหารบรรลุวัตถุประสงค



8 

 

นักเศรษฐศาสตรใหความหมายเกี่ยวกับผลก าไร (Profit) หรือผลประโยชนของการลงทุนในแงมุม
ของฝายผลิตถือวาประสิทธิผล คือคุณภาพ หรือปริมาณของผลผลิต 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2550, หนา 97) ใหความหมายวา ประสิทธิผล คือการท่ีองคกร 
สามารถด าเนินการจนบรรลุเปาหมาย หรือบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวหรือหมายถึงผลส าเร็จหรือผลท่ี
เกิดขึ้นของงานจะตองตอบสนองหรือบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร  

ธงชัย สันติวงษ 2551,  หนา 3) ไดใหความหมายวา ประสิทธิผล หมายถึงการท างานให
บรรลุเปาหมายท่ีวางไวและไดรับประโยชนมากท่ีสุด  

รุง แกวแดง (2550, หนา 168 - 169) ไดกลาววา ประสิทธิผลมีความสัมพันธกับผลงาน
ท่ีองคกรพึงประสงคหรือหมายถึงความส าเร็จของผลการปฏิบัติงานท่ีเปนไปหรือบรรลุตามเปาหมาย
และวัตถุประสงคขององคกรให้เกิดผลส าเร็จหรือผลท่ีเกิดขึ้นของงานจะตองตอบสนองหรือบรรลุตาม
วัตถุประสงคขององคกรและยังกลาววาความส าเร็จของผลการปฏิบัติงานท่ีเป นไปในขณะท่ี 
ประสิทธิภาพมุงเนนท่ีความสามารถในการด าเนินงานหรือการประสมประสานใชทรัพยากรอันมีอยู่
อย่างจ ากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดหรือสูญเสียผลประโยชนนอยท่ีสุด  

สมชาย หิรัญกิตติ (2552, หนา 76) กลาววาประสิทธิผล (Effectiveness) คือ 
ความสามารถขององคกรในการด าเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายท่ีก าหนดไวซึ่งใน 
บางครั้งไมไดค านึงถึงปริมาณทรัพยากรท่ีใชในกระบวนการเปนการกระท าท่ีถูกตอง (Doing things 
Right) โดยค านึงถึงความสามารถบรรลุเปาหมาย (Goals) ท่ีก าหนดไว  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2553, หนา 31) ไดใหความหมายของค าวา ประสิทธิผลวา หมายถึง 
การใชทรัพยากรขององคกรใหบรรลุเปาหมายขององคกร ประสิทธิผลจึงมุงท าใหเกิดการ “ท าส่ิงท่ี 
ถูกตอง” (Doing the Right Things) และประสิทธิภาพเปนวิธีการจัดสรรทรัพยากร เพื่อใหเกิดความ 
ส้ินเปลืองนอยท่ีสุด โดยสามารถบรรลุจุดมุงหมายโดยใชทรัพยากรต่ าสุด กลาวคือเปนการใชโดยมีเปาหมาย 
(Goal) คือประสิทธิผลหรือใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีก าหนดไวสูงสุด อาจเรียกวา “ท าส่ิงตาง ๆ ใหถูกตอง 
(Doing things right)”  

รุงนภา เลิศพัชรพงศ 2550, หนา 21) กลาววา ประสิทธิผล หมายถึงความสามารถของ 
การไดมาและใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจ ากัด และมีคุณคาใหเกิดประโยชนสูงสุดเปนไปตามเปาหมาย 
ไดผลก าไร และมีคุณภาพ 

โดยสรุปแล้วประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การกระท าใด ๆ หรือพยายามท่ีจะท า
การใด ๆ ท่ีมีความมุงหมายจะไดรับผลอะไรสักอยางใหเกิดขึ้นท่ีจะมีประสิทธิผลสูงต่อผลท่ีไดรับนั้น ท้ัง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ซึ่งอาจแบ่งประสิทธิผลเปน  2 ระดับ คือ 1. ประสิทธิผลของบุคคล คือ 
ลักษณะบุคคลท่ีมีความสามารถปฏิบัติงานใด ๆ หรือปฏิบัติกิจกรรมใด ๆแลวประสบความส าเร็จแล้วท า
ให เกิดผลตรงตามวัตถุประสงคไว้นั้น และผูน าผลนั้นไปใช เปนผลท่ีไดจากการปฏิบัติอย างมี
ประสิทธิภาพ คือเปนการปฏิบัติดวยความพอใจ ปฏิบัติเต็มความสามารถ ปฏิบัติด้วยการเลือกสรร
วิธีการท่ีเหมาสมท่ีสุดท่ีจะท าใหบรรลุท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อยางสูงสุด  2. ประสิทธิผลของ
องคกร ประกอบดวย 1) การผลิต (Production) องคการมีประสิทธิผลถาองคการสามารถด าเนินการ
ผลิตใหไดผลผลิตท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดตรงกับความตองการขององคการ 2) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) องคการท่ีมีประสิทธิผลถาอัตราสวนระหวางปจจัยทรัพยากร (Input) ท่ีใชกับผลผลิต 
(Output) มีความเหมาะสมในลักษณะท่ีใชทรัพยากรไดคุมคา 3) ความพึงพอใจ (Satisfaction) องคกรมี
ประสิทธิผล ถาผลการด าเนินงานขององคการน ามาซึ่งความส าเร็จสอดคลองกับความตองการและ
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ความคาดหวังของสมาชิกในองคกร 4) การปรับเปล่ียน (Adaptiveness) องคกรมีประสิทธิผล         
ถาองคกรมีกลไกท่ีสามารถปรับเปล่ียนการด าเนินงานไดสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไปท้ัง
ภายในองคกรและภายนอกองคกร 5) การพัฒนา (Development) องคกรมีประสิทธิผลถาองคกร
สามารถเพิ่มพูนศักยภาพ(Potential)และวิสัยสามารถ (Capacity)ขององคกรที่เจริญกาวหนาตามการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม ความหมายของประสิทธิผลท้ังระดับบุคคลและระดับองคการมี
ความหมายครอบคลุมท้ังผลการด าเนินงานท่ีสนองวัตถุประสงค์ไดผลดีท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพและ
ยังครอบคลุมถึงกระบวนการด าเนินงานท่ีใชทรัพยากรอยางคุมคาและใชวิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม 

1.2   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์กร 
ประดิษฐ สุคนธสวัสด์ิ (2550, หนา 24) ไดกลาววา ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานเป็น

ประสิทธิภาพขององคกร นอกจากจะพิจารณาถึงทรัพยากร เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณท่ีเปนปจจัยน าเขา          
และผลผลิตขององคกร คือการบรรลุเปาหมายแลว ยังมีปจจัยอื่น ๆ อีก คือ ผลการท างานท่ีมองเห็น
ไดสัมพันธในทางบวกกับประสิทธิภาพและสามารถมองไดชัดเจนจะมีผลตอประสิทธิภาพการท างาน
เทคโนโลยีท่ีส าคัญอยางหนึ่งท่ีน ามาใชในการพัฒนาระบบบริหาร ก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศ การน า
ระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจะชวยใหผูบริหารสามารถไดขอมูลไดขอมลูท่ีชัดเจน รวดเร็ว และ
ถูกตองส าหรับใชในการวางแผนและตัดสินใจระบบสารสนเทศเปนระบบท่ีอาจกลาวไดวาเปนหัวใจของ
งานประยุกตคอมพิวเตอรในหนวยงาน ท้ังนี้ เพราะระบบนี้ครอบคลุมถึงงานขอมูลดานตาง ๆ ดวยเหตุนี้
จึงจ าเปนอยางยิ่งท่ีหนวยงานท่ีกาวหนาและทันสมัยจะตองมีระบบสารสนเทศไวใชงาน นอกจากนั้น
การท่ีมีทัศนคติวาคนทุกคนต้ังใจจะฉอราษฎรบังหลวง ในระบบราชการจึงตองมีระบบตรวจสอบการ
ท างานหลายช้ันงานอยางเดียวอาจตองมีผูปฏิบัติหลายคนเพื่อเปนการตรวจสอบกันและกัน ดวยเหตุ
นี้ถาหากเราน าคอมพิวเตอรมาใชโดยไมเปล่ียนรูปแบบหรือขั้นตอนการปฏิบัติเดิมแลวการใช
คอมพิวเตอรก็ยังคงไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีตองการเพราะยังคงตองท างานซ้ าซอน ใชคนมาก ใช
กระดาษมากอยางเดิม (อนุทิน จิตตะสิริ, 2551, หนา 18 - 19)  

พิภพ วชังเงิน (2553, หนา 164) ช้ีใหเห็นถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนตัวสะทอนใหเห็น 
รับผิดชอบการแกปญหาท่ีซับซอน ตองการผลจากงานท่ีปฏิบัติมีแรงกระตุนภายในตัวและก ากับ 
พฤติกรรมของตนใหไปสูเปาหมายท่ีตองการ เขาจะเปนคนท่ีมีคุณลักษณะ 3 ประการ 1. ตองการ
ก าหนดเปาหมายเอง 2. ไมก าหนดเปาหมายงายหรือยากเกินไป 3. ตองการส่ิงยอนกลับเกี่ยวกับผล
การปฏิบัติงาน ตองการรูวาตนท างานไดดีเพียงใดแคไหน 

ตัวบ่งช้ีประสิทธิผลองค์กร 
Parsons (1975) ได้เสนอแนวคิดในการวัดประสิทธิผลองค์กรโดยใช้ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
1.  การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 
2.  การบรรลุถึงเปูาหมาย 
3.  การประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งน าไปสู่ความมั่นคงทางสังคม (Integration 

Social Stability) 
4. การรักษารูปแบบหรือการธ ารงไว้ซึ่งสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการจูงใจ 
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ลักษณะของบุคคลในองค์กร (Individual Characteristics) 
Steers (1977) เช่ือว่านอกเหนือจากโครงสร้างเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพล

ต่อประสิทธิผลขององค์กรแล้วตัวแปรท่ีมีผลโดยตรงต่อความส าเร็จขององค์กรคือพฤติกรรมของคน
ในองค์กรนั่นเอง  

การเคราะห์ประสิทธิผลขององค์กร  ซึ่งประสิทธิผลท้ังหมดขององค์กรสัมพันธ์โดยตรง
กับปัจจัย 3 ประการ คือ  1. ความสามารถในการผลิต วัดจากเฉล่ียค าตอบของสมาชิกในองค์กรท่ีให้
ต่อแบบสอบถามใน 3 ประเด็นด้วยกัน โดยขอให้ผู้ตอบประเมิน 1) ปริมาณ 2) คุณภาพ 3)ประสิทธิภาพ
ของงานท่ีท าในองค์กรวิธีการของ Mott  ซึ่งเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางว่าการวัดผลผลิตมิได้ใช้
ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (Unit cost) และผลผลติต่อช่ัวโมงท างาน (Output    
Permanhour) 2. ความสามารถในการปรับตัว วัดโดยการถามค าถาม  4 ข้อแก่ผู้ตอบค าถามแต่ละ
ข้อเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมและการแก้ไขปัญหาโดยรวมถึงค าถามท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความ
รวดเร็วในการที่คนในองค์กรยอมรับวิธีและระเบียบใหม่ ๆและสะท้อนให้เห็นอัตราส่วนของบุคคลซึ่ง
ยอมรับการเปล่ียนแปลงในองค์กร  3. ความสามารถยืดหยุ่นได้ โดยใช้การวัดจากค าถามซึ่งขอให้
ผู้ตอบประเมินคนในองค์กรปรับตัวให้เข้ากับภาวะฉุกเฉินได้ดีเพียงใด เช่น เครื่องจักรเสีย  งานล้นมือ
อย่างไม่คาดคิดไว้ก่อนหรือมีการเร่งหมายก าหนดการท างานให้เร็วขึ้นมาอย่างด่วน (เบญจ์ พรพลธรรม, 
2558, หน้า 140) 

1.3   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ความหมายประสิทธิผลขององค์กร ประสิทธิผลนับว่าเป็นหัวข้อหรือประเด็นหนึ่งใน

การศึกษาทฤษฎีองค์กรท่ีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ดีการศึกษาเรื่องประสิทธิผลของ
องค์กรท่ีผ่านมาพบว่ายังมีความหลากหลาย ขาดความแน่นอน เนื่องจากนักวิชาการท้ังหลายต่างเสนอ
แนวคิดและระเบียบวิธีการศึกษาท่ีแตกต่างกันออกไป ท าให้การประเมินประสิทธิผลขององค์กรมี
ข้อจ ากัดหลายประการ โดยเฉพาะไม่สามารถพัฒนาไปถึงขั้นสร้างการยอมรับในทฤษฎี(Theory) หรือ
ตัวแบบ (Models) ประเมินประสิทธิผลขององค์กรอย่างเป็นสากล(Bebeian, 1984, p. 142) ด้วย
ความแตกต่างของแนวความคิดดังกล่าวการระบุถึงความหมายประสิทธิผลขององค์กรจึงค่อนข้าง
ยุ่งยากซับซ้อน เพราะแต่ละสาขาวิชาล้วนมีฐานคติในศาสตร์ของตนเอง เช่น นักการเงิน หรือ
เศรษฐศาสตร์มองประสิทธิผลในความหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือก าไรขณะท่ีนักการผลิตจะมุ่ง
ความสนใจ ด้านปริมาณและคุณภาพของสินค้าและการบริการ ส่วนนักวิทยาศาสตร์อาจตีความถึงการ
ประดิษฐ์ส่ิงใหม่ให้กับองค์กรเป็นต้น (Steers, 1997, p. 1) หรือแม้นในสาขาวิชาเดียวกับประสิทธิผล
ขององค์กรก็อาจมีความหมายไม่เหมือนกัน (Hodge & Anthony, 1991, p. 73-79)กล่าวว่าหาก
พิจารณามุมมองทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มนักคิดทฤษฎีองค์กรย่อมพบได้ว่านักคิดเหล่านี้ต่างก าหนด
นิยาม ประสิทธิผลองค์กรตามแนวทางของตน อาทิ Frederick Taylor ผู้เสนอการบริหารงานแบบ
วิทยาศาสตร์อธิบายว่าประสิทธิผลคือการบรรลุผลผลิตสูงสุดโดยใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรให้คุ้มค่าหรือ
น้อยท่ีสุด การสร้างทักษะและความช านาญในงาน ส่วน Henri Fayol ผู้คิดค้นหลักการบริหารเช่ือว่า
ประสิทธิผลขององค์กรคือการระบุอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยภายในองค์กร เอกภาพ
ของสายการบังคับบัญชาและการส่ังการความสามัคคีความเสมอภาคขณะท่ี Elton Mayo บิดาการ
บริหารงานแบบมนุษย์สัมพันธ์ให้ความเห็นว่าประสิทธิผลของผลิตภาพเป็นผลมาจากความพึงพอใจของ
พนักงานด้านการสนองตอบความต้องการทางด้านร่างกายและอารมณ์เป็นต้น Hodge & Anthony ได้
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สรุปว่าความหลากหลายในนิยามประสิทธิผลขององค์กรเกิดจากไม่มีข้อตกลงหรือฉันทามติร่วมกันกับ
ของนักวิชาการเกี่ยวกับการให้ความหมายว่าอะไรคือประสิทธิผลขององค์กร อนึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าการนิยามประสิทธิผลขององค์กรท่ีปรากฏให้เห็นว่ามีสอดคล้องกับแนวทางท่ีใช้ใน
การศึกษาประสิทธิผลองค์กร อาทิ แนวทางด้านเปูาหมายมักนิยามประสิทธิผลขององค์กรคือ
เปูาหมายสุดท้ายท่ีองค์กรต้องการให้เกิดการบรรลุ (Barnard, 1938, p. 235; Reddin, 1970, p. 11-17; 
Shetty, 1979, p. 71-79) แนวทางเชิงระบบอธิบายว่าเป็นความสามารถขององค์กรในการจัดหา
ทรัพยากร การรักษาไว้ซึ่งระบบภายในขององค์กรและการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่
ภายนอกองค์กร (Robbins, 2003, p. 58) แนวทางกระบวนการภายในมองว่าประสิทธิผลขององค์กรก็
คือองค์กรท่ีมีสุขภาพดี(Healthy Organization) หรืออีกนัยหนึ่งคือความสามารถในการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรให้เกิดความไว้เนื้อเช่ือใจ มีการท างานท่ี
ราบรื่นและคล่องตัว (Cameron, 1980, p. 17) ส่วนแนวทางกลยุทธ์กลุ่มตัวแทน หมายถึงระดับ
ความสามารถในการสนองตอบความต้องการของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของ
องค์กร (Preffer & Salanik, 1978, p. 41; Robbins, 2003, p. 231) โดยสรุปได้ว่าประสิทธิผลของ
องค์กรประกอบด้วยชุดนิยามหลัก 2 ชุดคือ ชุดท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ “ความสามารถขององค์กรใน
การบรรลุเปูาหมายต่าง ๆ ท่ี ก าหนดไว้” การวัดประสิทธิผลองค์กรจึงพิจารณาจากผลลัพธ์สุดท้าย 
เนื่องจากการเกิดข้ึนและการด ารงอยู่ขององค์กรล้วนแล้วมีจุดมุ่งหมายให้เกิดความส าเร็จในเปูาหมาย
อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอและ “ความสามารถขององค์กรในการด ารงสถานภาพในความอยู่รอดและการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม” ส าหรับนิยามชุดหลัง ได้พิจารณาองค์กรในฐานะระบบสังคมท่ีมี
ปฏิสัมพันธ์กับส่วนต่าง ๆ การด ารงอยู่ขององค์กรล้วนขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากสภาพแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอกนิยามชุดจึงครอบคลุมการศึกษาประสิทธิผลแนวทางหลังขึ้นอยู่กับแต่ละแนวทาง
จะมุ่งให้ความส าคัญกับส่วนใดของระบบองค์กรนั่นเอง  เพื่อให้การวิจัยครอบคลุมชุดความหมาย
ประสิทธิผลขององค์กร ผู้วิจัยจึงสรุปนิยามประสิทธิผลขององค์กร หมายถึงระดับความสามารถของ
องค์กรในการบรรลุเปูาหมาย การธ ารงรักษาและพัฒนาคุณค่าระบบภายในองค์กร รวมถึงการสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีกับ ส่ิงแวดล้อมภายนอก แนวทางการศึกษาประสิทธิผลขององค์กร จากการน าเสนอ
ความหมายประสิทธิผลขององค์กรดังกล่าวข้างต้นท าให้กล่าวได้ว่าความแตกต่างของค าจ ากัดความ
เป็นผลมาจากการใช้เกณฑ์การประเมินท่ีแตกต่างกัน (Cameron & Whetten, 1983, p. 4) กล่าวถึง
เรื่องในหนังสือช่ือ Organizational Effectiveness: A Comparison of Multiple Models ว่าใน
เชิงทฤษฎีเน้นธรรมชาติขององค์กร มักตั้งอยู่บนฐานความคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์กร กล่าวคือ 
ทุกทฤษฎีองค์กรมีแนวคิดพื้นฐานปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเป็นเกณฑ์ช้ีวัดประสิทธิผลขององค์กร ดังนั้นแนวทาง
การศึกษาความมีประสิทธิผลจึงต้องให้ความสนใจกับเกณฑ์  (Criterion) ท่ีใช้ในการประเมิน ใน
ระยะแรกของการศึกษาพบว่ารูปแบบการวัดประสิทธิผลขององค์กรมักใช้เพียง เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง
เพียงเกณฑ์เดียว แนวความคิดประเภทนี้จึงถูกเรียกว่า การวัดประสิทธิผลเชิงเด่ียว (Univariate 
Effectiveness Measure) เพื่อแสวงหาเกณฑ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Ultimate Criterion) ในการประเมิน
ความส าเร็จขององค์กร ท้ังนี้จากการรวบรวมวรรณกรรมต่าง ๆ (Campbell, 1977, p. 36-39) พบว่า
เกณฑ์หรือตัวแปรท่ีมักถูกใช้น ามาใช้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลขององค์กรมีท้ังส้ินถึง 30 ตัวแปร โดยตัว
แปรเหล่านี้จะถูกใช้เป็นตัวแปรตามเพื่อศึกษาเช่ือมโยงกับตัวแปรอิสระได้ถูกต้อง 

Hall 2002, p.7 กล่าวถึงการท่ีองค์กรจะมีประสิทธิผลได้นั้น จ าเป็นต้องการจัดวาง
องค์กรใหม่ โดยพิจารณาถึงประเด็นท่ีส าคัญ คือ ทิศทางของกลยุทธ์หรือจุดมุ่งเน้นขององค์กร 
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วิสัยทัศน์ ค่านิยม ความเป็นผู้น า การเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้ากระบวนการภายในขององค์กร
และมาตรการการตรวจสอบความก้าวหน้าในการบรรลุถึงส่ิงท่ีปรารถนา 

การจัดการกับประสิทธิผลขององคการโดย (Moorhead & Griffin, 2001, p.98)  โดย
แบงออกเปน 3 ระดับ คือ ประสิทธิผลระดับบุคคล ประสิทธิผลระดับกลุมและประสิทธิผลระดับ
องคการ ดังนี้  

1.  ประสิทธิผลในการท างานของบุคคลมีความแตกตางกันและใหความสนใจในเรื่อง 
พฤติกรรมในการจัดการ ซึ่งอาจเปนไดท้ังทางตรงและทางออมตามทฤษฎีแบบอยาง ดังนี้  

Moorhead & Griffin (2001, p.98  มีแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการท่ีน าไปสู
ประสิทธิผลขององคการ ดังแผนภาพ 

 
ภาพที่ 2  ประสิทธิผลองคการ 

 

ประสิทธิผลในการท างาน  ประสิทธิผลกลุ่ม  ประสิทธิผลองค์กร 
ผลิตภาพ  ผลิตภาพ  ผลิตภาพ 
ผลการปฏิบัติงาน  ผลการปฏิบัติงาน  การขาดงาน 
การขาดงาน  มาตรฐานกลุ่ม  การลาออก 
การตั้งใจจะลาออก  ความสามารถในการดึงดูด  นโยบายด้านการเงิน 
ทัศนคติ    การยังชีพ 
ความเครียด    พึงพอใจในบทบาท 
     
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา Moorhead & Griffin, 2001,  p. 98 
 

1.1  ผลิตภาพของแตละบุคคล (Productivity) หมายถึง พฤติกรรมการท างาน
ของบุคคลท่ีมีผลกระทบตออ านาจในการผลิต ความสามารถในการผลิตของบุคคลสามารถวัดไดจาก          
ผลิตภัณฑ Products) หรือบริการท่ีเขาไดรับมอบหมายจากองคการ ประสิทธิผลในการท างาน         
ผลิตภาพ ผลการปฏิบัติงาน การขาดงาน การต้ังใจจะลาออก ทัศนคติ ความเครียด ประสิทธิผลกลุม 
ผลิตภาพ ผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานกลุมความสามารถในการดึงดูดประสิทธิผลองคการ ผลิตภาพ 
การขาดงาน การลาออก นโยบายดานการเงิน การยังชีพ พึงพอใจในบทบาท ประสิทธิผลองคการ 

1.2  ผลการปฏิบัติงาน (Performance) หมายถึง พฤติกรรมท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติ
ขณะท างานในองคการหรือปฏิบัติงานตามท่ีองคการมอบหมายดวยความเต็มใจ การวัดการปฏิบัติงาน 
โดยมองภาพรวมอยางกวางๆ ท้ังทางดานพฤติกรรมและความสัมพันธกับคนอื่นในการท างาน  

1.3  การขาดงาน (Absenteeism) หมายถึงการไมปรากฏตัวของบุคลากรในขณะ 
เวลาท่ีเขาตองปฏิบัติงาน มีขาดหายไปช่ัวคราวหรือนาน ๆ บางครั้งการเห็นผู คนขาดงานและ 

     ประสิทธิผลองค์กร 
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พยายามสรางค าแกตัวเพื่อท่ีจะขาดงานหรือในบางครั้งก็จะใชการโทรมาบอกวาปวยเพื่อท่ีจะไดพัก 
เพิ่มข้ึนอีกวันหนึ่ง  

1.4  การต้ังใจจะลาออก (Turnover) หมายถึงความคิดท่ีต้ังใจจะลาออกไปจาก            
องคการโดยไมกลับมาท างานตอไปอีกหากบุคคลผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีองคการจะตองเสียคาฝก 
อบรมเปนจ านวนมากส าหรับการจางบุคคลใหมมารับหนาท่ีตอไป  

1.5  ทัศนคติของบุคคล (Individual Attitudes) หมายถึงความคิดเห็นและเปน             
ตัวแปรท่ีกอใหเกิดประสิทธิผลของแตละบุคคลท่ีมีผลกระทบตอระดับความพึงพอใจในงานหรือไมพึง 
พอใจในงานความผูกพันในองคการและมีผลตอการมีสวนรวมที่จะเขามาเกี่ยวพันกับองคการส่ิงเหลานี้
เปนบทบาทท่ีส าคัญของพฤติกรรมองคการ  

1.6  ความเครียด (Stress) หมายถึงพฤติกรรมหรือความรูสึกท่ีบุคคลสนองตอบ           
ตอส่ิงเราท้ังดานจิตใจ กายภาพและเปนปจจัยท่ีส าคัญตอประสิทธิผลขององคการ ภาวะความเครียดท่ี
เพิ่มข้ึนนั้นท าใหเกิดการเปล่ียนแปลงท้ังทางดานพฤติกรรมองคการและการปฏิบัติงาน  

2.  ประสิทธิผลของกลุมและทีม มีองคประกอบของกลุมประสิทธิผลของแตละบุคคล 
บางตัวเกิดผลลัพธท่ีแตกตางกันอยางส้ินเชิงกับประสิทธิผลของกลุม ตัวอยางเชน องคการไดก าหนด
ใหบุคลากรท างานกันเปนทีม รวมกันสรางผลงาน และผลการปฏิบัติงานคือประสิทธิผลท่ีส าคัญอีกส่ิง
ท่ีจะลืมเสียไมไดถึงแมวาประชากรท้ังหมดในกลุมท่ีทัศนคติเกี่ยวกับงานท่ีเหมือนกัน โดยในสวนของ
ทัศนคติซึ่งเปนธรรมชาติของแตละบุคคล อยางไรก็ดี ประสิทธิผลของบุคคลก็ตางจากประสิทธิผล
ของกลุม แตอาจมีทัศนคติท่ีตรงกันก็เปนไดกลาวโดยรวมการวัดประสิทธิผลของกลุมหรือทีมก็ตองมา
จากผลลัพธของประสิทธิผลแตละบุคคลไมใชการยึดผลลัพธเปนกลุม  

3. ประสิทธิผลองคการ คือบทสรุปของท้ังหมดซึ่งเราสามารถวัดและเปรียบเทียบผลิต
ภาพขององคการ และยังสามารถปรับแกทิศทางของการขาดงานและการลาออก ซึ่งผลกระทบ
ท้ังหลายจะออกมาในรูปของประสิทธิผลขององคการ องคการจะตองมีการก าหนดสภาวะทางการเงิน : 
ราคาสินคา การลงทุน การเติบโต และอื่นๆ ซึ่งเราจะตองประเมินคา ความสามารถและขอบเขตใหเปน  
สวนประกอบท่ีนาพึงพอใจเสมือนวานักลงทุนตองการก าไร ผูวางกฎของรัฐบาล คนงาน และสหภาพ
แรงงาน 

พระธีระพงศ์ ธีรปญฺโญ (จันทนา) หน้า 10 ประสิทธิผลอาจพิจารณาเป็น 2 ระดับ คือ             
1) ประสิทธิผลของบุคคล 2) ประสิทธิผลขององค์กร ดังนี้ ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะของ
บุคคลท่ีมีความสามารถปฏิบัติงานใดๆหรือปฏิบัติ กิจกรรมใดๆ แล้วประสบผลส าเร็จ ท าให้บังเกิดผล
ตรงและครบถ้วนตามท่ีมีวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ผลท่ีเกิดขึ้นมีลักษณะคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความมี
คุณค่า ความเหมาะสมดีงาม ตรงกับความคาดหวัง และความต้องการของหมู่คณะสังคมและผู้จะน า
ผลนั้นไปใช้เป็นผลท่ีได้จากการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ คือ เป็นการปฏิบัติด้วยความพอใจ ปฏิบัติ
เต็มความสามารถ ปฏิบัติด้วยการเลือกสรรกลวิธีและเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะท าให้บรรลุผล
ท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างสูงสุดแต่ใช้ทุน ทรัพยากรและระยะเวลาน้อยท่ีสุด ประสิทธิผล
ขององค์กรเน้นไปท่ีผลรวมขององค์กรซึ่งกิบสันอธิบายเกณฑ์ของความมีประสิทธิผลขององค์กร ว่า
ประกอบไปด้วยตัวบ่งช้ี 5 ตัวคือ 1. การผลิต (Production) องค์กรท่ีมีประสิทธิผลถ้าองค์กรสามารถ
ดาเนินการผลิตให้ได้ผลผลิตท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ตรงกับความต้องการขององค์กร 2. 
ประสิทธิภาพ (Performance) องค์กรมีประสิทธิผลถ้าอัตราส่วนระหว่างปัจจัยทรัพยากร (Inputs) ท่ี
ใช้กับผลผลิต (Outputs) มีความเหมาะสมในลักษณะท่ีใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า  3. ความพึงพอใจ 
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(Satisfaction)องค์กรมีประสิทธิผลถ้าผลการด าเนินงานขององค์กรน ามาซึ่งความส าเร็จสอดคล้องกับ
ความต้องการและความคาดหวังของสมาชิกในองค์กร 4. การปรับเปล่ียน (Adaptiveness) องค์กรมี
ประสิทธิผลถ้าองค์กรมีกลไกท่ีสามารถปรับเปล่ียนการด าเนินงานได้สอดคล้อง กับสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปท้ังภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 5. การพัฒนา (Development) องค์กรมี
ประสิทธิผลถ้าองค์กรสามารถเพิ่มพูนศักยภาพและวิสัยสามารถขององค์กรให้เจริญก้าวหน้าตามการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม 

ประสิทธิภาพในการท างานเป็นประสิทธิผลขององค์กรท่ีถือเป็นปัจจัยบ่งช้ีประการหนึ่ง
ถึงความส าเร็จของภาวะผู้น าเนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ ยวกับการประเมินความรับผิดชอบของผู้น าใน          
การบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์หรือคุณค่าสูงต่อองค์กร (Jones, 2002, p. 18) 

พิทยา บวรพัฒนา (2551, หนา 184 - 197) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการวัดประสิทธิผล 
ขององคกร แบงเปน 4 วิธีดังนี้  

1. ความสามารถในการบรรลุเปาหมายและประสิทธิผลควรวัดไดจากความสามารถของ 
องคกรในการด าเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ใชวิธีวัดประสิทธิผลขององคกรไดก็ตอเมื่อลักษณะของ 
องคกรและเปาหมายมีลักษณะตามขอสันนิษฐาน คือ องคกรมีเปาหมายท่ีแทจริง มีปริมาณไมมากจน
เกินความสามารถท่ีเราจะวัดไดสามารถมองเห็นและเขาใจเปาหมายเหลานั้น ตลอดจนสามารถวัดไดวา        
องคกรบรรลุเปาหมายเพียงใด  

2. โดยใชความคิดระบบการวัดประสิทธิผลขององคกรจากเปาหมายนั้น จ าเปนตอง
พิจารณา ถึงปจจัยน าออกขององคกรเปนส าคัญ การวัดประสิทธิผลจากสวนอื่นขององคกร เชนปจจัย
น าเขากระบวนการแปรปจจัยน าเขาใหเปนปจจัยน าออก จะท าใหสามารถสรางกฎเกณฑ การวัด
ประสิทธิผลเกณฑใหมขึ้น  

3. โดยดูจากความสามารถขององคกร ซึ่งเปาหมายขององคกรใหสอดคลองกับความตองการ
ของบุคคลและกลุมผลประโยชนในสภาพแวดลอม  

4. จากคานิยมเกณฑการวัดประสิทธิผลในเรื่องของแตละบุคคลหรือจิตวิสัย ซึ่งจะเลือก
เกณฑการวัดประสิทธิผลขององคกรเปนเรื่องของแตละบุคคลนั้น ผลประโยชนท่ีไดรับเปนตน ฉะนั้น
การวัดจากผูประเมินเปนการต้ังเกณฑการวัด เชนการประเมินการปฏิบัติงานของขาราชการในระดับ 
ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน จากแนวคิดการวัดประสิทธิผลผูวิจัยสามารถสรุปไดวา การวัดประสิทธิผล 
ท าไดหลายดาน ไดแกการวัดการบรรลุเปาหมาย การวัดแนวความคิดดานระบบและการวัดพฤติกรรม
ของบุคคล ในเรื่องสมรรถนะเปนการเปรียบเทียบความแตกตางของบุคคล ท่ีสามารถพัฒนาไดยาก
และงายขึ้นอยูกับความรูและทักษะของแตละคน และไดใชวิธีวัดพฤติกรรมในการท างานเปนการวัด  
สวนของความรู ความสามารถ โดยการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงเนนการวัดพฤติกรรมของบุคคลในดานความรู
ทักษะและเจตคติและผลส าเร็จอันเกิดขึ้นตามเปาหมายของโครงการ 4 ดาน ไดแกความรวดเร็วใน
การบริการ ดานลดขั้นตอนการท างาน ดานความประหยัด และดานความสะดวก  

องค์ประกอบของการท างานอย่างมีประสิทธิผล 
สมใจ  ลักษณะ (2542 หน้า 206 - 210)  ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลขึ้นอยู่

กับองค์ประกอบหลากหลายด้าน อันได้แก่ความรู้ความสามารถและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงา น 
ปริมาณและคุณภาพของงาน ความคิดริเริ่มของผู้ปฏิบัติงาน บรรยากาศในท่ีท างาน ทักษะในการ
ท างาน บุคลิกภาพ เจตคติ และค่านิยมในการท างาน ตลอดจนขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
จะกล่าวถึงต่อไปดังนี้ 
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1.  ความรู้ความสามารถและคุณสมบัติส่วนบุคคล หมายถึงความกระตือรือร้นและการ
พัฒนาตนเอง เช่น เอาจริงเอาจัง มีมานะอุตสาหะ ปฏิบัติงานให้ส าเร็จแสวงหาความรู้ ความช านาญ
อยู่เสมอและพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองและสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหา
ให้ทันต่อเหตุการณ์ 

2.  ปริมาณงานและคุณภาพของการด าเนินงาน หมายถึงสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงตามระยะเวลาหรือมาตรฐานท่ีต้ังไว้คุณภาพของงานท่ีท าส าเร็จมีความ
ถูกต้องเรียบร้อยและสมบูรณ์ครบถ้วนตามก าหนด มีความรอบรู้ ช านาญในขึ้นตอน หรือวิธีด าเนินงาน
ท้ังงานในหน้าท่ีงานท่ีเกี่ยวข้องและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับปรุงระบบงานและวิธีการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ 

3.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึงพฤติกรรมบ่งช้ีถึงบุคลิกภาพของบุคคลท่ีมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างานสามารถเสนอวิธีการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งได้หลายแนวทาง
รวมท้ังรู้วิธีการท างานแปลกๆ ใหม่ ๆ  ท่ีมีความเป็นไปถึงวิธีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมีแนวคิดท่ีจะ
สร้างและปรับวิธีการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น  

4. การสร้างบรรยากาศในการท างาน บรรยากาศภายในองค์กรเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะ
พัฒนาประสิทธิภาพในท างานให้บรรลุเปูาหมายขององค์กรท่ีก าหนดไว้ ซึ่งบรรยากาศในการท างาน
ร่วมกันควรมีลักษณะดังนี้ คือ 

4.1 ความไว้วางใจ ความเช่ือถือและความเช่ือมั่นของบุคคลากรกรทุกระดับใน
องค์กร 

4.2 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคคลากรทุกระดับ
ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและก าหนดเปูาหมายขององค์กร 

4.3 การให้การสนับสนุน ผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศท่ีจริงใจ และตรงไปตรงมา
ในการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึกของพวกตนกับบุคคลต่าง ๆ ทุก
ระดับในองค์กร 

4.4 การเปิดเผยในการส่ือสารจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง โดยบุคลากรควรจะได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานและหน้าหน้าท่ีของตน 

4.5 การรับฟังความคิดเห็นจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน ผู้บริหารหรือหัวหน้าในทุก
ระดับควรรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้ใต้บังคับบัญชา 

เมื่อมีการสร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกันภายในองค์กรแล้ว จะท าให้เกิดความ
พึงพอใจในงานบุคคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นอย่าง
ดีมีความไว้เนื้อเช่ือใจกันย่อมส่งผลต่อบรรยากาศในการท างาน มีความพึงพอใจในการท างานมากขึ้น
ท าให้เกิดผลผลิตเพิ่มข้ึน โดยท่ีบุคลากรไม่เบ่ือหน่ายในการท างานและปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
ได้เป็นอย่างดี 

5. ทักษะในการปฏิบัติ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานนอกจากองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมาแล้ว โดยมีทักษะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

5.1 ทักษะด้านเทคนิคเฉพาะอย่าง (Technical Skill) เป็นความรู้เกี่ยวกับเทคนิด
ขั้นตอนหรือวิธีการท างานเฉพาะด้านซึ่งมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.2 ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น (Human Skill) เป็นความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้สร้างความเข้าใจร่วมประสานงานกับบุคคลในองค์กรให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

5.3 ทักษะทางด้านความรู้ ความคิด (Concept Skill) เป็นความสามารถทาง
สติปัญญาในการมองภาพรวมขององค์กร เห็นความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรท้ังในแง่
ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทักษะทางด้านนี้จึงเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับตัดสินใจ
เรื่องนโยบาย และแนวทางต่าง ๆ ขององค์กร 

6. บุคลิกภาพ เจตคติ และท่านิยมในการท างาน เนื่องจากบุคลิกภาพ คือ คุณสมบัติ
ต่าง ๆ ท่ีประกอบกันขึ้นเป็นบุคคลและคุณสมบัติเหล่านี้ เป็นต้นเหตุของการกระท าไม่ว่าจะเป็นการ
พูดการปฏิบัติ ความคิด เจตคติ ค่านิยม และลักษณะนิสัยต่าง ๆ ดังนั้น เมื่อบุคคลต้องปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี ประสิทธิภาพของการท างานจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการแสดงออกหรือพฤติกรรมของ
บุคคลในการท างาน เช่น 1. แสดงออกถึงเจตคติท่ีดีต่อการท างาน รักงาน พอใจงาน 2. แสดงออกถึง
การท างานได้ถูกต้องครบถ้วน ได้ผลดีในเวลาอันส้ัน 3.แสดงออกถึงการสามารถปฏิบัติตามระเบียบ 
กฏเกณฑ์และค าส่ังของผู้บังคับบัญชาได้อย่างสบายใจ 

7. ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ในการท างานส่ิงท่ีควรจะเกิดขึ้นกับพนักงาน ก็
คือ เขาสามารถท่ีจะรับรู้ เข้าใจวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กรมุ่งมั่นพยายามท่ีจะท างานเต็ม
ความสามารถ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคของการท างาน มีความสุขในการท างาน มีความรู้สึกมั่นคงใน
หน้าท่ีการงานมั่นใจว่าตนมีโอกาสท่ีจะเจริญก้าวหน้าในอาชีพได้ มีความรู้สึกผูกพันแน่นแฟูนกับหมู่
คณะและมีความรู้สึกผูกพันกับองค์กร  

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงต้องค านึงถึงองค์ประกอบตามท่ีกล่าว
มาข้างต้น ควบคู่ไปกับการพิจารณาส่วนท่ีองค์กรควรสร้างหรือจัดให้เกิดข้ึนในวิธีการท างานและส่วนท่ี
องค์กรจะได้รับผู้ปฏิบัติงาน ก็คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน เช่น ไม่ขาดงาน ไม่มา
สายท างานงานเต็มความสามารถ เพิ่มพลังยึดเหนี่ยวของกลุ่ม เกิดความเป็นเอกภาพ เกิดพลังกลุ่ม 
และความร่วมมือ ร่วมใจสูงในการด าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ลดปัญหา อุปสรรค 
ความขัดแย้งและความสูญเปล่าในการท างานได้ความจงรักภักดีต่อองค์กรเช่ือมั่นและศรัทธาในองค์กร 
ปกปูองผลประโยชน์ขององค์กรซึ่งหลักการเสริมสร้างขวัญในการปฏิบัติงาน ก็คือหลักการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการท างานนั่นเอง 

1.3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านบุคคล 
ลักพรทิพย วรกิจโภคาทร (2554,หนา 312) ไดกลาวถึงประชากรศาสตร  

หมายถึงลักษณะของแตละบุคคลแตกตางกันไป โดยความแตกตางทางประชากรศาสตรจะมีอิทธิพลตอ 
การส่ือสาร ลักษณะประชากรศาสตร์ คือ  

1.  เพศ (Sex) มีงานวิจัยท่ีพิสูจนวาคุณลักษณะบางอยางของเพศชายและเพศ 
หญิงท่ีตางกัน สงผลใหการส่ือสารของชายและหญิงตางกัน เชนการวิจัยการชมภาพยนตรโทรทัศน 
ของเด็กวัยรุน พบวาเด็กวัยรุนชายสนใจภาพยนตร์สงครามและโจรกรรมมากท่ีสุด สวนเด็กวัยรุนหญิง
มีความสนใจภาพยนตรวิทยาศาสตรมากท่ีสุด แตก็มีงานวิจัยหลายช้ินท่ีแสดงวาชายและหญิงมีส่ือสาร
และรับส่ือไมตางกัน  
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2.  อายุ (Age) การจะสอนผูท่ีอายุตางกันใหเช่ือฟง หรือเปล่ียนทัศนคติหรือ เปล่ียน
พฤติกรรมนั้น มีความยากงายตางกัน ยิ่งมีอายุมากกวาท่ีจะสอนใหเช่ือฟง ใหเปล่ียนพฤติกรรม ก็ยิ่ง
ยากขึ้น การวิจัยโดย ซี.เมเบิล (C.Maple) และไอ แอล เจนิส และ ดีเรฟ I.L.Janis & D.Rife) ไดท า
การวิจัยและใหผลสรุปวาการชักจูงจิตใจหรือโนมนาวจิตใจของคนจะยากขึ้นตามอายุของคนท่ีเพิ่มข้ึน
อายุยังมีความสัมพันธของขาวสารและส่ืออีกดวยเชนภาษาท่ีใชในวัยตางกันก็ยังมีความตางกันโดยพบวา
ภาษาใหมๆ แปลก ๆ จะพบในคนหนมุสาว สูงกวาผูสูงอายุ เปนตน  

3.  การศึกษา (Education) การศึกษาเปนตัวแปรท่ีส าคัญมากท่ีมีผลตอประสิทธิ
ภาพของการส่ือสารของผูรับสาร ดังงานวิจัยหลายช้ินท่ีช้ีวาการศึกษาของผูรับสารนั้นท าใหผูรับสารมี 
พฤติกรรมการส่ือสารตางกันไป เชน บุคคลท่ีมีการศึกษาสูง จะสนใจขาวสาร ไมคอยเช่ืออะไรงาย ๆ 
และมักรับส่ือส่ิงพิมพมาก  

4.  ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง
อาชีพรายได เช้ือชาติตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรม
ของบุคคลโดยมีรายงานหลายเรื่องท่ีไดพิสูจนวา ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้น มีอิทธิพลตอทัศนคติ
และพฤติกรรมของคน  

ปรมะ สตะเวทิน (2553, หนา 112) ไดกลาวถึงคนมีลักษณะประชากรศาสตร์        
ตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน โดยวิเคราะหปจจัย ดังนี้  

1. เพศ ความแตกตางทางเพศ ท าใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอส่ือสารตางกัน 
คือ เพศหญิงมีแนวโนม มีความตองการท่ีจะสงและรับขาวสารมากกวาชาย ในขณะท่ีเพศชายไมไดมี
ความตองการท่ีจะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้นแตมีความตองการจะสรางความสัมพันธ์อันดีให
เกิดขึ้นมากกวาการรับและสงขาวสารนั้นดวย นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยางมาก
ในเรื่องความคิด คานิยม และทัศนคติท้ังนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของ
คนสองเพศไวตางกัน 

2. อายุ เปนปจจัยท่ีท าใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิดและ
พฤติกรรม คนท่ีอายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนท่ี
อายุมาก ในขณะ ท่ีอายุมากมักจะมีความคิดท่ีอนุรักษนิยมยึดถือการปฏิบัติระมัดระวัง มองโลกในแงราย 
กวาคนท่ีมีอายุนอยเนื่องมาจากผานประสบการณชีวิตท่ีแตกตางกัน  

3. การศึกษา เปนปจจัยท่ีท าใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรม
แตกตางกันคนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารท่ีดีเพราะเปนผูมีความกวางขวาง
และเขาใจสารไดดีแตจะเปนคนท่ีไมเช่ืออะไรงาย ๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอในขณะท่ีคนมี
การศึกษาต่างมักจะใชส่ือประเภทวิทยุโทรทัศนและภาพยนตรหากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็
จะใชส่ือส่ิงพิมพวิทยุโทรทัศนและภาพยนตร แตหากมีเวลาจ ากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากส่ือ              
ส่ิงพิมพมากกวาประเภทอื่น  

4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายไดและสถานภาพทาง
สังคมของบุคคลอิทธิพลอยางส าคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารท่ีมีตอผูสงสารเพราะแตละคนมี
วัฒนธรรม ประสบการณทัศนคติคานิยมและเปาหมายท่ีตางกัน 2 มุมมองแบบ "แนวทางภายใน" 
(Internal Approach) มุมมองนี้ใหความส าคัญกับกระบวนการภายในองคการซึ่งครอบคลุมถึงเรื่อง
ผลผลิต (Productivity) และความพึงพอใจของลูกจางแนวทางนี้ใหความส าคัญกับการจัดระบบและ
กระบวนการภายในอยางดีระบบและกระบวนการท่ีจัดการไดดีและตรวจสอบไดจากลักษณะตางๆ ได
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แกสมาชิกองคการมีเอกภาพหรือประสานงานกันไดเปนอยางดีขอมูลในองคการไหลเวียนไดดีลูกจางมี
ผลงานดีมีความพึงพอใจในงานท่ีท าและมีความผูกพันกับความส าเร็จขององคการ องคการท่ีมีระบบ
และกระบวนการท่ีจัดการท่ีดีจะเปนท่ีนาท างาน ขณะท่ีความยากของแนวทางตามมุมมองแรกซึ่ง        
เปนเรื่องของการก าหนดเปาหมาย ความยากของแนวทางนี้อยูท่ีการก าหนดระบบและกระบวนการท่ี
เกี่ยวของการวัดประสิทธิภาพท่ีนิยมตามแนวทางนี้คือการมุงวัดความพึงพอใจในการท างานรวมถึง
ความพึงพอใจสวนบุคคลของลูกจางโดยความพึงพอใจในการท างานจะสะทอนประสิทธิภาพการ
ท างานขณะท่ีความพึงพอใจสวนบุคคลของลูกจางสะทอนประสิทธิภาพสวนบุคคล 

1.3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 
เกรียงศักดิ์  เขียวยิ่ง (2550, หน้า 318) ได้ท าการศึกษาและอธิบายถึงทฤษฎี 2 

ปัจจัยของ Herzberg ดังนี้ 
1.  ปัจจัยกระตุ้น (Motivator Factors) ท าให้คนท างานมีความรู้สึกพึงพอใจใน

งานมีความรู้สึกในด้านดี ปัจจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติอยู่ โดยคนจะถูกจูงใจให้เพิ่ม
ผลผลิต ปัจจัยกระตุ้นก็คือ ความส าเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้า
และลักษณะของงานท า ถ้ามีปัจจัยเหล่านี้ คนท างานก็จะเกิดความพอใจในการท างานและเกิด
แรงจูงใจเพราะสามารถสนองความต้องการ ความส าเร็จในชีวิตได้ แต่ถ้าไม่มีปัจจัยเหล่านี้ ความพอใจ
ในการท างานและแรงจูงใจก็ไม่เกิดขึ้น 

2. ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยปูองกันไม่ให้คนเกิดความ        
ไม่พอใจในงานท่ีปฏิบัติอยู่ เช่น นโยบายของหน่วยงานรายได้ ต าแหน่งและความมั่นคง ถ้าปัจจัย
เหล่านี้ขาดไปจะท าให้เกิดความไม่พอใจในการท างาน แต่ถ้ามีอยู่ก็จะสามาถช่วยปัองกันไม่ให้เกิด
ความไม่พอใจในการท างาน แต่ไม่ได้เพิ่มความไม่พอใจในการท างาน หรือเพิ่มแรงจูงใจได้ ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังแผนท่ี 2 

ภาพที่ 2 ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg ปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยค้ าจุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2550 หน้า 318 

 

 

ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) 
นโยบายของหน่วยงาน (Company Policy) 
การบังคับบัญชา (Supervision) 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
(Interpersonal Relations) 
สภาพการท างาน (Working Conditions) 
ความมั่นคงในงาน (Job Security) 
ค่าตอบแทน (Pay) 

ปัจจัยกระตุ้น (Motivator Factors) 
ความเจริญเติบโต (Personal Growth) 
ลักษณะงาน (Work Content) 
ความส าเร็จ (Achievement) 
การยกย่อง (Recognition) 
ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
ความก้าวหน้า (Advancement) 

ความพึงพอใจในงาน 
(Job Satisfaction) 

ความไม่พึงพอใจในงาน 
(Job Dissatisfaction) 
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จุฑาภรณ์ (2550, หน้า 19) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยท่ีมีส่วนท าให้เกิดความพึงพอใจ ได้แก่   
1) ช่ัวโมงการท างานท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมาย 
2) ลักษณะของงานท่ีท า ได้แก่ การได้ท างานท่ีตรงกับความต้องการและความรู้ความสามารถ

ของตนและไม่เกิดความเส่ียงในขณะปฏิบัติงาน 
3) การติดต่อส่ือสาร (Communication) ได้แก่ การส่ือสารเพื่ออ านวยประโยชน์ให้การ

ด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ทันต่อเวลาและความต้องการของบุคคลในองค์กร 
4) ส่ิงตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่างๆ (Benefits) ได้แก่ การบริการ การรักษาพยาบาล

สวัสดิการต่างๆ 
สุพานี (2552, หน้า 80-81) ได้กล่าวไว้ว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานนั้นมี

หลายปัจจัย ซึ่งอาจพิจารณาได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 
1)  ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 

ก.  ความสามารถ ถ้าพนักงานมีความรู้ ความสามารถสูงและความสามารถนั้น
สอดคล้องกับงานปฏิบัติงานก็จะมีความพอใจในการท างานสูง 

ข.  ความต้องการ ถ้ามีความต้องการในการท างานให้ประสบความส าเร็จและมีความ
ต้องการจะได้รับการยกย่องชมเชยก็จะมีความพอใจในงานสูง ถ้างานนั้นๆมีลักษณะดังกล่าว 

ค.  อายุงานและอายุตัว ถ้าพนักงานมีอายุงานและอายุตัวสูง มักจะมีความรู้และ
ประสบการณ์ตลอดจนต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง จึงท าให้มีความพอใจในงานสูง 

ง.  บุคลิกภาพ โดยท่ัวไปพบว่าบุคลิกภาพท่ีสอดคล้องกับงานและบุคลิกภาพบางอย่าง 
เช่น ความมุ่งมั่น แบบ Internal Locus of Control จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพอใจในงานสูง 

2)  ปัจจัยด้านงาน เป็นลักษณะท่ัวไปของงาน เช่น ขอบเขตงานท่ีชัดเจน มีความท้าทาย 
หลากหลาย และความเป็นอิสระ จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพอใจในงานสูง 

3)  ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์กร ประกอบด้วย 
ก.  เพื่อนร่วมงาน การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มีความร่วมมือท่ีดีก็จะท าให้มี

ความพึงพอใจในการท างาน 
ข.  ผู้บังคับบัญชาท่ีมีสไตล์การบังคับบัญชาท่ีดีเป็นแบบอย่างท่ีดีมีวิสัยทัศน์  มีความรู้

ความสามารถจะท าให้ผู้ตามมีความพอใจในการท างานภายใต้การก ากับดูแลของผู้บังคับบัญชาผู้นั้น 
ค.  ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและผลประโยชน์ท่ีเหมาะสม

จะท าให้เกิดความรู้สึกพอใจในงาน 
ง.  โอกาสในการก้าวหน้าในองค์กรนั้นๆ ถ้าพนักงานตระหนักในโอกาสท่ีจะก้าวหน้า

เติบโตในสายงาน และในองค์กรนั้นๆ ได้ เขาก็จะรู้สึกพึงพอใจในการท างาน 
จ.  โครงสร้างขององค์กร การมีโครงสร้างท่ีชัดเจนเหมาะสมให้ทราบขอบเขตงานหน้าท่ี

และความรับผิดชอบ ช่องทางการติดต่อส่ือสาร การประสานงานและอื่นๆ จึงท าให้เกิดความพึงพอใจในการ
ท างาน 

ฉ.  นโยบายกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเหมาะสมจะท าให้พนักงานมีกรอบและแนวทาง
ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม จะสร้างความพึงพอใจในการท างานได้ 

4)  สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท างาน เช่น การจัดสถานท่ี อุณหภูมิ แสง เสียง จะ
ช่วยสร้างบรรยากาศในการท างานช่วยส่งเสริมการติดต่อส่ือสารและการประสานงานภายในองค์กร 
จึงมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการท างานด้วย 
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1.3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านสภาพแวดล้อมการท างานในองค์กร 
สภาพแวดล้อมขององค์กร  

  Schultz, (1994, pp. 291-292) ได้แบ่งสภาพแวดล้อมในการท างานแบ่งเป็น 5 
ด้าน ดังนี้ 

 1. การออกแบบสภาพแวดล้อมในการท างานมีแสงสว่างอุณหภูมิ องค์ประกอบ ท่ัวไปใน
สถานท่ีท างาน  

2. โครงสร้างอาคาร ได้แก่ ห้องน้ าโรงอาหาร และสถานท่ีพักผ่อน  
3. โครงสร้างของงาน ระยะเวลาการท างาน การส่ือสารข้อมูลท่ีเกีย่วข้องในการท างาน  
4. การออกแบบเครื่องมือและเครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน  
5. ความปลอดภัยและสุขอนามัยของสถานท่ีท างานปราศจากสารเคมีอันตราย ตลอดจน

ปัจจัยอื่น ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากร Gilmer (1973, pp. 380-384) 
ได้แบ่งสภาพแวดล้อมในการท างานออกเป็น 10 ด้าน ดังนี้  

1. ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ได้แก่ ความมั่นคงในการท างานและการได้รับ  
ความเปน็ธรรมจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความอบอุ่นใจและรู้สึกปลอดภัยท่ีจะได้
ท างานในองค์กร  

2. โอกาสก้าวหน้าในการท างาน (Opportunity for Advancement) ได้แก่ การมี 
โอกาสการเล่ือนต าแหน่งสูงขึ้น องค์กรสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในการท างาน โดย
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม พิจารณาเล่ือนต าแหน่งอย่างเหมาะสมให้บ าเหน็จรางวัล 
แก่ผู้ปฏิบัติงานดีให้การยอมรับและยกยองชมเชยพนักงานเมื่อมีการปฏิบัติงานดีและส่งเสริมสนับสนุน
ให้พนักงานได้ศึกษาต่อรวมทั้งมีการฝึกอบรมให้เรียนรู้งานมากขึ้น  

3. องค์กรและการจัดการ (Company and Management) ได้แก่ ลักษณะการจัด  
โครงสร้างขององค์กร การวางนโยบายและแนวทางการปฏิบัติภายในองค์กร ช่ือเสียงขององค์กรและ
การด าเนินการขององค์กร  

4. ค่าจ้าง (Wages) ได้แก่ เงินเดือนซึ่งเป็นค าตอบแทนการท างาน โดยพิจารณาใน            
เรื่องของจ านวนค่าจ้างท่ีเหมาะสมกับปริมาณผลของงานและมีวิธีการจ่ายค่าจ้างท่ียุติธรรม เสมอภาค  

5. คุณลักษณะเฉพาะของงาน (Intrinsic Aspects of the Job) เป็นเรื่องของงานท่ีท าอยู่เป็น
งานท่ีท าให้รู้สึกว่ามีคุณค่ามีความภาคภูมิใจ มีสถานภาพ มีศักด์ิศรี และได้รับการยอมรับนับถือเป็น
งานบริการสาธารณะเป็นงานท่ีตรงตามความรู้ ความสามารถ เป็นงานท่ีส่งเสริมความคิดริเริ่ม เป็น
งานท้าทายและท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง   

6. การนิเทศงาน (Supervision) คือ การได้รับการเอาใจใส่ ได้รับการตรวจแนะน างาน 
อย่างใกล้ชิดและได้รับทราบการท างานท่ีถูกต้องจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน การนิเทศงาน มี
ความส าคัญท่ีจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกพึงพอใจหรือไมพอใจ ต่องานท่ีท าได้ การนิเทศงาน 
เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เขาตัดสินใจย้ายงานหรือลาออกจากงานได้  

7. คุณลักษณะทางสังคมของงาน (Social Aspects of the Jobs) คือ การได้ท างานอยู่
ในกลุ่มท่ีมีความคล้ายคลึงกันและได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป็นการท างานทีมีความ
สามัคคี และรู้จักหน้าท่ีของตนท าให้การท างานของกลุ่มมีประสิทธิภาพ  

8. การติดต่อส่ือสาร (Communication) คือ การให้ข้อมูลข่าวสารในองค์กร เช่น 
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาและความก้าวหน้าขององค์กร ข่าวสารเกี่ยวกับแผนงานท่ีองค์กรก าลังท าอยู่
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และก าลังจะท าในอนาคต การรับรู้เกี่ยวกับสายการท างานและอ านาจบังคับบัญชา การรับรู้ข่าวสาร
ด้านนโยบายและกระบวนการท างานและข่าวสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานขององค์กรและ
บุคคลต่าง ๆ ในองค์กร  

9. สภาพการท างาน (Working Conditions) คือ สภาพท่ีมีความสะอาด มีระเบียบ มี
ความปลอดภัย เครื่องมือ เครื่องจักร จัดไว้อย่างเหมาะสมและเตรียมพร้อมท่ีใช้เสมอมีอากาศถ่ายเทดี 
ไม่มีเสียงรบกวนและแสงสว่างพอเหมาะ ระยะเวลาท างานแต่ละวันเหมาะสม มีสถานท่ีให้ออกก าลังกาย มี
โรงอาหารใกล้ ๆ มีศูนย์อนามัย มีสถานท่ีจอดรถ  

10. สวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีได้รับ (Benefits) คือ สิทธิประโยชน์และ 
สวัสดิการอื่น ๆ นอกเหนือไปจากค่าจ้างท่ีบุคลได้รับ ได้แก่ ระเบียบบ าเหน็จบ านาญ วันหยุดพักผ่อน
ประจ าปี การลา ค่ารักษาพยาบาล การจัดประกันภัย เป็นต้น 

อัศวิน จิตต์จ านง (2550, หน้า 64) ได้กล่าววา คุณภาพชีวิตท่ีคนท างาน คือสภาพ ความ
เป็นอยู่ภายในองค์กรท่ีเอื้อต่อการท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน และก่อให้เกิดสุข
ภาวะแก่ตนเอง เพื่อนร่วมงานและสังคมหรือทีเราเรียกว่า “Happy Workplace”คุณภาพชีวิตท่ีดีเกิด
จากปัจจัยภายในและภายนอกอันหมายถึง ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีส่งผลสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตท่ี
ดีในสถานท่ีท างานเป็นเรื่องของสุขภาพจิตท่ีดีลดความเครียด สุขภาพกายท่ีแข็งแรง ครอบครัวท่ี 
อบอุ่นมั่นคง ทัศนคติท่ีเปิดกว้างของหัวหน้างานและมีโอกาสน าเสนอผลงาน การส่ือสารท่ีชัดเจน
ภายในองค์กร ความก้าวหน้าและมั่นคงในสายอาชีพจะท าให้คนท างานสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ความสุข สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีย่อมมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของท างานอย่างมาก 

จุฑาภรณ์ (2550, หน้า 8) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในการท างานหมายถึงส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่
รอบตัวของพนักงานในขณะท่ีท างาน เช่น หัวหน้าผู้ควบคุมงาน เพื่อนร่วมงาน เป็นส่ิงของเช่น 
เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นสารเคมี เป็นพลังงาน เช่น อากาศท่ีหายใจ  
แสงสว่าง เสียง ความร้อนและเป็นเหตุปัจจัยทางจิตวิทยาสังคม เช่น ช่ัวโมงการท างาน ค่าตอบแทน 
โดยท่ี (สิริอร, 2549 : 153) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมรอบๆตัว เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพของการกระท าของเราและท าให้เราประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิผลได้พอๆกับ
ความรู้ความสามารถของตัวเราเอง 

สุวรรณา (2549,  หน้า 15-16) กล่าวว่าลักษณะของสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเป็น
องค์ประกอบท่ีจะเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานไว้ 10 ด้าน คือ 

1) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน การท่ีได้รับความ
เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความอบอุ่นใจและปลอดภัยท่ีจะได้ท างานในองค์กร 

2) โอกาสก้าวหน้าในการท างาน (Opportunity for Advancement) ได้แก่ การได้มี
โอกาสเล่ือนต าแหน่งสูง องค์กรสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในการท างาน โดยพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม พิจารณาเล่ือนต าแหน่งอย่างเหมาะสม ให้บ าเหน็จรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดี
ยอมรับและยกย่องพนักงานเมื่อปฏิบัติงานดี ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานให้ศึกษาต่อ และมีการ
ฝึกอบรมให้เรียนรู้งานมากขึ้น 

3) องค์กรจัดการเรียนรู้ (Company and Management) ได้แก่ ลักษณะการจัด
โครงสร้างขององค์กร การวางนโยบาย การวางนโยบาย แนวทางวิธีปฏิบัติภายในองค์กร ช่ือเสียงของ
องค์กรและการด าเนินงานขององค์กร 
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4) ค่าจ้าง (Wages) ได้แก่ เงินเดือนซึ่งเป็นค่าตอบแทนการท างาน โดยพิจารณาในเรื่อง
ของจ านวนค่าจ้างท่ีเหมาะสมกับปริมาณของผลงานและวิธีการจ่ายค่าจ้างท่ียุติธรรมเสมอภาค 

5) คุณลักษณะเฉพาะของงาน (Intrinsic Aspects of the Jobs) เป็นเรื่องของงานท่ีท า
อยู่เป็นงานท่ีท าให้รู้สึกว่ามีคุณค่า มีความภาคภูมิ มีสถานภาพ มีศักด์ิศรีและได้รับการยอมรับนับถือ 
เป็นงานบริการสาธารณะ เป็นงานท่ีตรงตามความรู้ความสามารถ เป็นงานท่ีส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เป็นงานท้าทายและท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

6) การนิเทศงาน (Supervision) คือ การได้รับความเอาใจใส่ ได้รับการตรวจแนะน างาน 
อย่างใกล้ชิดและได้รับทราบการท างานท่ีถูกต้องจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน  การนิเทศ 
(Supervision) มีความส าคัญท่ีจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พอใจต่องานท่ีท าได้ 
การนิเทศงานไม่ดี อาจเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เขาตัดสินใจย้ายงานหรือลาออกจากงาน  

7) คุณลักษณะทางสังคมของงาน (Social Aspects of the Jobs) คือ การได้ท างานอยู่
ในกลุ่มท่ีมีความคล้ายคลึงกันกับตน ได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มท างาน  มีความ
สามัคคีรู้จักหน้าท่ีของตน มีกลุ่มท างานท่ีฉลาด มีประสิทธิภาพ 

8) การติดต่อส่ือสาร (Communication) คือ การให้ข่าวสารในองค์กร เช่น ข่าวสาร
เกี่ยวกับการพัฒนาและความก้าวหน้าขององค์กร ข่าวสารเกี่ยวกับแผนงานท่ีองค์กรก าลังท าอยู่และ
ก าลังจะท าในอนาคต การรับรู้เกี่ยวกับสายการท างานและข่าวสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานของ
องค์กรและบุคคลต่างๆในองค์กร 

9) สภาพการท างาน (Working Conditions) คือ สภาพท่ีมีความสะอาด มีระเบียบ มี
ความปลอดภัย เครื่องมือ เครื่องจักร จัดไว้อย่างเหมาะสมและเตรียมพร้อมท่ีจะใช้เสมอ มีอากาศ
ถ่ายเทดีไม่มีเสียงรบกวนและแสงสว่างพอเหมาะ ระยะเวลาในการท างานแต่ละวันเหมาะสม มีสถานท่ี
ให้ออกก าลังกาย มีโรงอาหารใกล้ๆ มีศูนย์อนามัย มีท่ีจอดรถ 

10) สวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่นๆท่ีได้รับ (Benefits) คือ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
อื่นๆ นอกเหนือไปจากค่าจ้างท่ีบุคคลได้รับ ได้แก่ เบี้ยบ าเหน็จบ านาญ วันหยุดพักผ่อนประจ าปีการ
ลา ค่ารักษาพยาบาล การจัดประกันภัย เป็นต้น 

1.3.4  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านความความผูกพันในองค์กร 
สเตียรและพอรตเตอร Steers and Porter, 1983, p. 422) ไดศึกษาและสรุป

แนวคิดของความผูกพันในองคกรเปน 2 ลักษณะคือการศึกษา ความผูกพันทางทัศนคติ (Attitudinal 
Commitment) และความผูกพันทางพฤติกรรม (Behavior Commitment) ดังนี้  

1. ความผูกพันทางทัศนคติเปนการศึกษาความผูกพันในองคกร โดยท่ีบุคคลจะ
น าตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกรและความผูกพันในฐานะเปนสมาชิกขององคกรเพื่อไปสูเปาหมาย 
ขององคกร  

2. ความผูกพันทางพฤติกรรม เปนการศึกษาความผูกพันในองคกรเปนพฤติกรรม 
ปจจัยความสนใจท่ีบุคคลไดรับจากองคกร เชน การไดรับความนับถือท่ีเปนผูอาวุโส การไดรับคาตอบ
แทนสูง จึงมีความผูกพันตอองคกร โดยไมตองการเสียผลประโยชนท่ีไดรับจากองคกร ถาจะละท้ิงไป
ท างานท่ีอื่นก็ไมคุมคาท่ีจะจากองคกรไป 

ภัทรพล (2552, หน้า 8) ได้กล่าวไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรนั้น หมายถึง 
ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานท่ีแสดงตนเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร มีค่านิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกองค์กร
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คนอื่นและเต็มใจท่ีจะอุทิศก าลังกายและก าลังใจเพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์กรความผูกพันต่อองค์กร
จะประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ 

1) ความเช่ือและการยอมรับเปูาหมายและค่านิยมขององค์กร 
2) ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร 
3) ความปรารถนาอย่างยิ่งท่ีจะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร 
พอล อาร์ เบริน์ทไฮ (Paul R. Bernthai, 2003 p. 45) ได้กล่าวไว้ว่าพนักงานจะ

รู้สึกผูกพันกับองค์กร เมื่อเขาพบว่าตนมีความส าคัญกับองค์กรมีส่ิงจูงใจในการท างานได้รับการ
สนับสนุนท่ีดีและได้ปฏิบัติงานในสถานท่ีท่ีมีเครื่องมือพร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพ  โดย Paul R. 
Bentham ได้ท าการวิจัยร่วมกับ Development Dimensions International. Inc. (DDI) ในเรื่องนี้
กล่าวว่า อิทธิพลส่วนตัว เปูาหมายของงานและความสัมพันธ์ท่ีกลมกลืนระหว่างบุคคล ประกอบด้วย
ความมุ่งมั่นผูกพันต่อองค์กร ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดย่อยท่ีบ่งบอกความหมายของ
ความมุ่งมั่นผูกพันต่อองค์กร คือ 

1) อิทธิพลส่วนตัว พนักงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรเมื่อพวกเขา สามารถ
อุทิศประโยชน์ส่วนตน ก าลังงานในการท างานและมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ 

2) เปูาหมายของงาน พนักงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรเมื่อพวกเขามี
เปูาหมายท่ีชัดเจน องค์กรมีความสามารถในการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมในท่ีท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

3) ความสัมพันธ์ท่ีกลมกลืนระหว่างบุคคล พนักงานมีความรู้สึกผูกพันเมื่อพวก
เขาท างานในท่ีท่ีปลอดภัยและได้รับความร่วมมือ ความปลอดภัย หมายถึงความเช่ือใจซึ่งกันและกัน
และการร่วมแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว 

ฮีบิเนียค และอลัตโต (Hrebiniak and Alutto, 1974 อ้างถึงใน สุวรรณา 
(2549, หน้า 23) กล่าวว่า ตัวแปรท่ีใช้ในการท านายความผูกพันต่อองค์กรท่ีดีท่ีสุด คือ 

1) ความตึงเครียดในบทบาท 
2) ระยะเวลาของประสบการณ์การท างานในองค์กร 
3) ความไม่พึงพอใจอันเนื่องมาจากความรู้สึกไม่ก้าวหน้าในการท างาน 
Gallup (The Gallup Organization, 2002,  p. 15) สถาบันวิจัยและองค์กรท่ี

ปรึกษาได้ค้นพบแนวคิดท่ีช่ือว่า The Gallup Path ซึ่งเป็นกรอบในการขับเคล่ือนเครื่องมือต่างๆ ซึ่ง
มุ่งเน้นท่ีจะช่วยให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องท้ังในด้านรายได้ ก าไรท่ีเกิดจากการสร้างความ
ผูกพันของ ลูกค้า (Customer Engagement) และความผูกพันของพนักงาน (Employee 
Engagement) โดยงานวิจัยและคิดค้นของ  Gallup ท าให้ค้นพบแนวทางท่ีองค์กรจะประสบ
ความส าเร็จด้วยการจ าเป็นต้องสร้างลูกค้าท่ีมีความผูกพันและพนักงานก็ต้องมีความผูกพันต่องาน  
โดยหัวใจส าคัญของโมเดลนี้แสดงให้เห็นว่าพนักงานทุกระดับในทุกองค์กรจะสร้างการเติบโตยอดขาย
และก าไรขององค์กร ได้แบ่งประเภทของพนักงานไว้ 3 ประเภท คือ 

1) พนักงานท่ีมีความผูกพันต่องาน (Engaged Employee) คือ พนักงานท่ี
เปรียบเสมือน 

“ดาวเด่นในองค์กร” ท างานด้วยความมีใจรักและทุ่มเทในงานท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างแท้จริงและจะหาแนวทาง
ในการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอเพื่อท าให้องค์กรก้าวไปสู่ความส าเร็จในท่ีสุด 
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2) พนักงานท่ีไม่มีใจรักและทุ่มเทในงาน (Not-engaged Employee) คือ 
พนักงานท่ีเสมือน “ผีดิบในองค์กร” ท างานเพื่อให้งานเสร็จตามความต้องการเบื้องต้น ไม่มีใจรักและ
ทุ่มเทในงาน ไม่มีการคิดค้นนวัตกรรมไม่เพียงแต่ท่ีจะไม่ให้ค ามั่นสัญญากับองค์กร แต่ยังท างานเพื่อ
ต่อต้านวัตถุประสงค์ขององค์กรอีกด้วย 

3) พนักงานท่ีสร้างปัญหาให้องค์กร (Actively Disengaged Employee) คือ
พนักงานพวกท่ีสร้างปัญหา ให้กับองค์กร มีทัศนคติในแง่ลบ ในการท างาน ไม่มีความสุขในการท างาน
ท่ีท าและยังส่งต่อความรู้สึกท่ีไม่ดีนี้ไปยังพนักงานท่ีอยู่รอบๆข้าง เปรียบเสมือน“แอปเปิ้ลเน่า” ท่ีคอย
ท าลายความส าเร็จของผู้อื่น ในท่ีสุดไม่เพียงแต่ท่ีจะท างานล้มเหลวทั้งองค์กร 

 
1.3.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านการท างานเป็นทีม 

วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2551, หน้า  87) ได้การท างานเป็นทีมมีความส าคัญใน
ทุกองค์กรการท างานเป็นทีมเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ 
บริหารงานการท างานเป็นทีม มีบทบาทส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของงานท่ีต้องอาศัยความ
ร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี 

มัณฑนา ศิริเอก (2552,  หน้า  3-4) ในการท างานภายในองค์กรผู้บริหารนั้นจึง
จ าเป็นท่ีจะต้องสนใจทัศนคติของพนักงานด้วย เพราะทัศนคตินั้นจะเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการกระท า
ของบุคคลต่าง ๆ ในองค์กรและเป็นการเตือนถึงปัญหาต่าง ๆ ขององค์กร เพราะถ้าพนักงานนั้นมี
ทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรหรือการท างานก็จะท าให้พนักงานนั้นรู้สึกมีความสุขและมีความพึงพอใจ ในการ
ท างาน แต่ในขณะเดียวกันถ้ามีพนักงานบางคนหรือบางกลุ่มท่ีมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่ อองค์กรหรือการ
ท างานก็อาจจะท าให้เกิดปัญหาภายในองค์กรได้ ซึ่งส่ิงท่ีผู้บริหารควรจะต้องท าคือ พยายามลบล้าง
ทัศนคติท่ีไม่ดีออกไปจากความรู้สึกของพนักงานและพยายามสร้างทัศนคติใหม่ท่ีเป็นทัศนคติท่ีดีให้กับ
พนักงานเหล่านั้นในขณะเดียวกันผู้บริหารเองก็ควรจะท าให้พนักงานนั้นเห็นภาพในวันข้างหน้าว่าถ้า
พวกเขาปรับเปล่ียนทัศนคติทีไม่ดีในวันนี้ออกไปได้วันข้างหน้านั้นองค์กรและพนักงานทุกๆคนนั้นจะ
ได้รับส่ิงดี ๆได้อย่างไรบ้าง เพราะถ้าพนักงานในองค์กรนั้นได้มองเห็นภาพในวันข้างหน้าก็จะท าให้
พวกเขานั้นพร้อมท่ีจะเปิดใจรับส่ิงใหม่ ๆ ท่ีก าลังจะเข้ามาและยินดีเปล่ียนแปลงเพื่อให้ทุกอย่างนั้นดี
ขึ้น แต่ถ้าผู้บริหารเองก็ไม่สามารถท่ีจะโน้มน้าวให้พนักงานเห็นภาพท่ีดีของการเปล่ียนแปลงในวัน
ข้างหน้าได้พนักงานก็ยังคงจะกลัวการเปล่ียนแปลงและยังคงไม่ยอมรับและเปิดใจรับการเปล่ียนแปลง
ต่าง ๆ อีกต่อไป  

1.3.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
เส้นทางอาชีพ  คือรวมถึงท้ังเงินและอาสาสมัครท างานมีเส้นทางอาชีพ ในรูปแบบท่ี

ง่ายท่ีสุดของเส้นทางอาชีพ  คือความก้าวหน้าในอาชีพ ประกอบด้วยภาพรวมจากการจัดการท่ีมุ่งเน้น
ความสามารถและบริหารจัดการอาชีพเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลและความสมดุลของชีวิตใน
การท างานให้เกิดการมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ ซึ่งจะได้รับความก้าวหน้าในอาชีพโดยมีองค์ประกอบท่ัวไป
มี 3 ส่วนประกอบพื้นฐาน ดังนี้ (Gary w. Carter, Kevin W. Cook and  David  W. Dorsey, 2009, 
p. 24) 

1) ล าดับของต าแหน่ง  ในบัญชีของต าแหน่งต่าง ๆ  ควรจะปรากฏเป็นแผนภาพ
เพื่อจะได้เห็นภาพแต่ละต าแหน่งหรือบทบาทในเส้นทางอาชีพของแต่ละองค์กร ซึ่งล าดับของต าแหน่ง 
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ต าแหน่ง หมายถึงการจัดกลุ่มงาน หรือกลุ่มหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันตาม
ลักษณะสายงานการบริหารงานของโครงสร้างการจัดองค์กร โดยใช้หลักการวิเคราะห์งาน ก าหนดให้มี
บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นองค์ประกอบของต าแหน่งเป็นต าแหน่งท่ีถูกก าหนดให้มีขึ้นในสาย
งานการบริหารงานของหน่วยงานภายในองค์กรย่อมต้องอาศัยการก าหนดองค์ประกอบของต าแหน่ง
ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลขององค์กร โดยท่ัวไปต าแหน่งต่าง ๆ ควรจะต้องมีล าดับของ
ต าแหน่ง เลขท่ีก ากับเพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น ต าแหน่งพนักงานธุรการ เลขท่ี 1 
โดยองค์ประกอบท่ีส าคัญของล าดับของต าแหน่ง มีอยู่ 2 ส่วน คือ (Gary w. Carter, Kevin W. Cook 
and  David  W. Dorsey, 2009, p. 24) 

(1) ช่ือต าแหน่ง เป็นต าแหน่งท่ีถูกก าหนดขึ้นตามโครงสร้างการจัดองค์กรแต่
ละกลุ่มงานหรือกลุ่มสายงานท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในการปฏิบัติงาน 

(2) หน้าท่ีความรับผิดชอบ ต าแหน่งจะต้องก าหนดให้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งได้มีความเข้าใจชัดเจน  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ภายใน
ขอบข่ายอ านาจ และหน้าท่ีท่ีได้มีการก าหนดไว้โดยไม่มีการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนกัน  หรือก้าวก่ายในการ
ปฏิบัติงานกัน 

แผนภาพที่ 3   ความก้าวหน้าในอาชีพ  
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ที่มา :  Gary w. Carter, Kevin W. Cook and  David  W. Dorsey, 2009, p. 24. 
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(3) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ต าแหน่งต่าง ๆ ขององค์กรย่อมมีหลายระดับ  

แตกต่างลดหล่ันกันลงไปตามล าดับช้ันจากผู้บริหารระดับช้ันสูงสุดลงไปสู่บุคลากรปฏิบัติงานช้ันต่ าสุด  
(4) วุฒิการศึกษา  โดยวุฒิการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติจะมีหลักเกณฑ์ทาง

การศึกษา ฝึกอบรม ประสบการณ์ ประกาศนียบัตรและความต้องการการรับรองแนะน าหรือความ
จ าเป็นต้องอยู่ในแต่ละองค์กร แต่ละอาชีพ (Gary w. Carter, Kevin W. Cook and  David  W. Dorsey, 
2009, p. 24) 

 
2. แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.1 วิวัฒนาการของธรรมาภิบาล 
อภิบาลเป็นแนวคิดการปกครองท่ีมีมาแต่โบราณนับแต่สมัย เพลโต (Plato) และ 

อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์หลายท่านได้พยายามท่ีจะค้นหารูปแบบการปกครองท่ีดี แต่ก็ยัง
ไม่ได้ความหมายและ ขอบเขตท่ีชัดเจน อาจกล่าวได้ว่าวิวัฒนาการของรูปแบบอภิบาลท่ีดีเกิดขึ้นช่วง
หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เมื่อมีการค้นหารูปแบบการปกครองท่ีสามารถนาประเทศไปสู่การปกครอง
แบบประชาธิปไตยตะวันตกของประเทศท่ีเพิ่งได้รับการปลดปล่อยจากอาณานิคมและสามารถฟื้นฟู
ประเทศจากความเสียหายภายหลังจากสงคราม ซึ่งต่อมารูปแบบการปกครองดังกล่าวผสมผสานกับ
ระบบราชการของ Weberian คือ ลักษณะการปกครองท่ีมีโครงสร้างเป็นล าดับขั้นมีการเมืองท่ีเป็นกลางมี
เปูาหมายท่ีปฏิบัติได้ และมีการประสมประสานของระบบคุณธรรมถูกน าไปใช้ในประเทศต่างๆ ท่ัวโลก 
อย่างไรก็ตามรูปแบบการปกครองของ Weberian ยากท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้และสานต่อ เนื่องจาก
การขยายตัวของระบบราชการท าให้ยากต่อการจัดการและขาดความยืดหยุ่นในการปรับตัวตาม      
กา ร เป ล่ี ยนแปลง ท่ีร วด เ ร็ ว ขอ ง โ ลก  น อกจาก โครง สร้ า ง ขอ งระบบราชการจะท า ให ้                    
การปกครองบ้านเมืองขาดท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วยังก่อให้เกิดช่องทางการบิดเบือน    
การใช้อ านาจและการคอรัปช่ัน ในช่วงต้น พ.ศ. 2523 นักวิชาการส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องกันว่า         
แนวทางการบริหารภาครัฐท่ีเป็นอยู่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมโลกท่ีปรับเปล่ียนตลอดเวลา
และมีความจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปและปรับปรุงรูปแบบการปกครองใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าวมีองค์กร
ระหว่างประเทศท่ีส าคัญๆ เช่น ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนนานาชาติได้เข้ามามีบทบาท
ในการสนับสนุนและพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท่ีดีหรือท่ีเรียกกัน ท่ัวไปว่า “Good 
Governance” หรือ “ธรรมาภิบาล” เมื่อย้อนยุคไปในอดีตแม้ธรรมาภิบาลจะเป็นเรื่องท่ีมีการพูดถึง
อย่างมากในช่วงปี ค.ศ. 1980-1990 แต่ธรรมาภิบาลก็มีความเก่าแก่เทียบเท่ากับเรื่องประวัติศาสตร์
ของมนุษยชาติก็ว่าได้ ปัจจุบันธรรมาภิบาลถูกน ามาใช้เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในนโยบายขององค์กร
ระหว่างประเทศหลายๆ องค์กร นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการและนักปฏิบัติ ส่วนหนึ่งน าแนวคิด            
ธรรมาภิบาลไปขยายผลใช้กับการปรับโครงสร้างและกระบวนการท้ังในองค์กรของรัฐและธุรกิจ  
ในขณะท่ีนักวิชาการบางส่วนได้น าเอาธรรมาภิบาลไปใช้ในความหมายท่ีใกล้เคียงกับความหมายของ
ค าว่า Government หรือการปกครองท่ีหมายถึงรัฐบาล โดยท่ัวไปรัฐบาลเป็นเพียงส่วนหนึ่งท่ีมี
ความส าคัญต่อ ธรรมาภิบาล หลักการของธรรมาภิบาลสามารถจะด ารงอยู่ได้ถึงแม้ว่าจะมีรัฐบาลท่ี
ได้รับการยอมรับหรือไม่ก็ ตามธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดท่ีใช้ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
โดยเปน็ค าท่ีอยู่รวมกับ ประชาธิปไตย ประชาสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน และ
การพัฒนาท่ียั่งยืน ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมากลุ่มค าดังกล่าวนี้มีความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
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องค์กรของรัฐ นักรัฐศาสตร์ส่วนหนึ่งมองว่า ธรรมาภิบาล เป็นมิติใหม่ ท่ีเน้นบทบาทของผู้บริหารใน
การท่ีจะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมีการตรวจสอบสามารถประเมินผลงานได้อย่างชัดเจนและมีการ
แข่งขันเพื่อการจัดการการบริหารท่ีดีขึ้นอย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตท่ีน่าสนใจประการหนึ่งเกี่ยวกับการมี
ธรรมาภิบาลได้ง่ายขึ้น ท้ังนี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีจะได้ผลดีนั้นต้องมีการบริหารการจัดการท่ีดี
ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของผู้ปฏิบัติการในทุกระดับและธนาคารโลกได้มีความเห็นไปในแนว
เดียวกันท่ีว่าการใช้อ านาจทางการเมืองเพื่อควบคุมสังคมโดยสัมพันธ์กับการพัฒนาทางด้านสังคม
เศรษฐกิจให้มีความชอบธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติการจะเป็นตัวตัดสินว่าการจัดการนั้นดี
หรือไม่ (สถาบันพระปกเกล้า, 2544, หน้า 5-6) 

ธรรมาภิบาล ( Good Governance) เริ่มมีมาใช้กันเมื่อ ช่วงต้น พ.ศ. 2523 ซึ่งในช่วง
นั้นนักวิชาการส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องกันว่าแนวทางการบริหารภาครัฐท่ีเป็นอยู่ไม่สอดคล้องกับ
เศรษฐกิจและสังคมโลกท่ีปรับเปล่ียนไปตลอดเวลา และมีความจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปและปรับปรุง
รูปแบบการปกครองใหม่ ในช่วงเวลาดังกล่าวมีองค์กรระหว่างประเทศท่ีส าคัญ ๆ เช่น ธนาคารโลก 
และกองทุนนานาชาติได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน  และพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับการ
ปกครองท่ีดีท่ีเรียกกันท่ัวไปว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) ดังนั้น ธรรมาภิบาลจึงมี
ความหมายตามนัยนี้ว่า “วิถีการปกครองท่ีไปสู่ความดีงามท่ียั่งยืนอันได้แก่ความรุ่งเรืองและความ
ผาสุกของปวงชนท้ังปวง” 

ในช่วง พ.ศ. 2539-2540 แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลได้เผยแพร่สู่สังคมไทยโดยองค์กร
พัฒนาในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังนักวิชาการท่ีตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการ
ท่ีดีในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยได้หยิบยกปัญหาท่ีเป็นผลกระทบจากการมีระบบบริหาร
จัดการท่ีไม่ดีและแนวทางสร้างระบบท่ีดีขึ้นมาเป็นประเด็นในการสร้างความเข้าใจและระดมความเห็น
จากประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมเป็นผลให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมเกิดการต่ืนตัว
ในเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง องค์กรต่างประเทศท่ีให้เงินกู้และเงินช่วยเหลือเช่นธนาคารโลก และ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้เพื่อให้ประเทศก าลังพัฒนาเป็นแนว
ปฏิบัติเพื่อการน าเงินไปใช้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีหลักการของการมีธรร
มาภิบาลหลายหลักการแตกต่างกันออกไป แต่ก็มักมีหลักการพื้นฐานคล้ายกัน หลักการพื้นฐานท่ี
ส าคัญคือ หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส ส านึกรับผิดชอบ และประสิทธิภาพประสิทธิผล 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หลักธรรมรัฐ

และบรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “ Good Governance” หมายถึง การปกครองท่ีเป็น
ธรรม นั้นไม่ใช่แนวคิดใหม่ท่ีเกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ ท่ีเป็นวัฒนธรรมในการอยู่
ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพัน ๆ ปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคม
อย่างมี ความสงบสุขสามารถประสานประโยชน์และคล่ีคลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนา
สังคมให้ มีความยั่งยืน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 หน้า 24) 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีพ.ศ.2546           
ได้ก าหนด ขอบเขตความหมายของค าว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่การบริหารราชการ 
เพื่อบรรลุ เปูาหมาย ต่อไปนี้ 1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 3) 
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
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5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 6) ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

หลักธรรมาภิบาลได้เข้ามาเผยแพร่สู่สังคมไทยในช่วงปี พ.ศ. 2539–2540 ซึ่งเป็นช่วงของ
การเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากความบกพร่องและการหย่อนประสิทธิภาพของ
กลไกด้านการบริหารจัดการในระดับชาติและระดับองค์กร ท้ังในภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการ
ทุจริตและการกระท าผิดจริยธรรมในวิชาชีพหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นผลมาจากการขาดการบริหาร
จัดการท่ีดี หรือท่ีเรียกว่า “อธรรมาภิบาล (Bad Governance)” นั่นเอง จากวิกฤตการณ์ในครั้งนั้น
ท าให้ไทยต้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นจานวนเงินถึง 7.2 
พันล้านบาท เพื่อน ามาฟื้นฟูและพัฒนาประเทศประกอบกับสถานการณ์ในขณะนั้น ได้เกิดกระแสการ
ต่ืนตัวในเรื่องของการบริหารจัดการท่ีดีจากองค์กรพัฒนาท้ังในประเทศและต่างประเทศ  รวมท้ัง
นักวิชาการท่ีตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการท่ีดีในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
จึงท าให้องค์กรต่างประเทศท่ีให้เงินกู้และเงินช่วยเหลือ เช่น ธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารเพื่อ
การพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และองค์กรสหประชาชาติ 
(United Nations) ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อให้ประเทศ
ก าลังพัฒนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และในการน าเงินไปใช้นั้นมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งสถานการณ์ท่ีได้กล่าวไปนี้ส่งผลให้การขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ(IMF) นั้น ไทยต้องน าหลักธรรมาภิบาล Good Governance) มาใช้ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและการบริหารงานภาครัฐ โดยมีหลักการพื้นฐานท่ีส าคัญคือ หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
โปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล แนวคิดเรื่อง “ธรรมาภิบาล” มี
บทบาทอย่างมาก ต่อหน่วยงานภายในประเทศ ท้ังภาครัฐและเอกชน มีการน าแนวคิดไปปรับใช้กับ
หน่วยงานอย่างเห็นได้ชัดมีการปรับลดขนาดของหน่วยงาน  ปรับปรุงการบริหารให้มีคุณภาพมีการ
บริการสาธารณะ ต่าง ๆ เป็นท่ีพึงพอใจของประชาชน หลักธรรมาภิบาลมีก าหนดไว้ในระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย กิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า โดยก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ก าหนดแผนโครงการเพื่อปรับปรุงในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาล (บุษบง ชัย เจริญวัฒนะ และบุญมี ล้ี, 2546, หน้า  10) 

2.3  ความหมายเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ ธรรมาภิบาล ไว้ดังนี้ ส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (กพร.) (ออนไลน์ , 2553) ได้ให้ความหมาย ของค าว่าธรรมาภิบาล (Good 
Governance) หมายถึงการปกครองการบริหารการจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไป
ในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ี ดีซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ท้ังภาครัฐและ
เอกชน ธรรมท่ีใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือหาได้มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมท้ัง
ปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการ
แทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น ธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่น ามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่าง
แพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ
พนักงานต่างท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียรท าให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้น
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ขยายตัว นอกจากนี้แล้วยังท าให้บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องศรัทธาและเช่ือมั่นในองค์กรนั้น ๆ อันจะ
ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น องค์กรท่ีโปร่งใสย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมท าธุรกิจ 
รัฐบาลท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ย่อมสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดีต่อ
เสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ   

สุธรรม ส่งศิริ (ออนไลน์, 2560) ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การ
ปกครอง การบริหาร การจัดการ ควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยัง
หมายถึงการบริหารการจัดการท่ีดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ในท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใช้ในการ
บริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือหาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น 
แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมท้ังปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและ       
พึงประพฤติปฏิบัติ อาทิความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก               
เป็นต้น ธรรมาภิบาล คือการยึดมั่นในวัตถุประสงค์ขององค์กรและผลผลิตท่ีจะส่งมอบให้แก่ 
ประชาชนและผู้มารับบริการ ต้องมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในวัตถุประสงค์และผลผลิตท่ีต้ังใจจะท า
ให้ผู้รับได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพเป็นเลิศคุ้มค่ากับภาษีท่ีเสียให้แก่รัฐบาลองค์กรจะต้องมีการประกาศ 
(Statement) พันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีชัดเจนและใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานขององค์กรนั้น ๆ ธรรมาภิบาล คือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพในหน้าท่ีและบทบาทของตน
บุคลากรต้องเข้าใจในหน้าท่ีของผู้บริหารเข้าใจอย่างแจ่มชัดในความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผู้บริหารรวมท้ังต้องมั่นใจว่าทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของตน มีความเข้าใจอย่าง  
ชัดเจนในความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับประชาชนผู้รับบริการผู้บริหารควรแจ้งให้ประชาชนได้  
ทราบในการประกาศสาธารณะ (Public Statement) ถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน โดยระบุ 
ให้ทราบถึงการปฏิบัติงานท่ีพอเหมาะกับขนาดและความซับซ้อน (Complexity) ขององค์กร ธรรมาภิบาล 
คือ การส่งเสริมค่านิยม (Values) ขององค์กร และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมาภิบาลโดยการ
ปฏิบัติหรือพฤติกรรมน าค่านิยมขององค์กรมาใช้ปฏิบัติผู้บริหารองค์กร ประพฤติตนเป็นตัวอย่างท่ีดี
ผู้บริหารตัดสินและวินิจฉัยอย่างโปร่งใสและเปิดเผย การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารท า
ตัวเป็นตัวอย่างในการให้บริการแก่ประชาชน ทุกชนช้ันอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน รวมท้ังมีการ
ส่ือสารท่ีดีมีการตัดสินใจอย่างโปร่งใส และมีการบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุมการตัดสินใจทุกครั้งต้อง
กระท าอย่างโปร่งใสและยุติธรรม และการสนับสนุนต้องมั่นใจว่ามี ระบบบริหารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระบบการท างานต้องมีระบบตรวจสอบการท างานทุกอย่าง เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่าง
ด าเนินไปตาม แผนการท างานมีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานบัญชีการเงินรวมทั้งข้อมูล
ต่าง ๆ ท่ีผลิตโดยองค์กร 

ฉัตรยุพิน บ่ายเท่ียง (2552, หน้า 25) อธิบายว่าหลักธรรมาภิบาลหรืออาจเรียกได้ว่า การ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หลักธรรมรัฐและบรรษัทภิบาล ฯลฯ ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good    
Governance” หมายถึงการปกครองท่ีเป็นธรรมนั้นไม่ใช่แนวคิดใหม่ท่ีเกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการ 
สะสมความรู้ท่ีเป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพัน ๆ ปี ซึ่งเป็นหลัก          
การเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน์และ
คล่ีคลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น 
สามารถสรุปสาเหตุท่ีนักวิชาการและองค์กรท้ังภายในและต่างประเทศนั้นให้ความสนใจในหลักธรรมาภิบาล
ได้ว่าเป็นเพราะในขณะนั้นสถานการณ์บ้านเมืองของประเทศก าลังพัฒนาและด้อยพัฒนาแม้ส่วนใหญ่
ประสบปัญหากับการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีไม่เป็นระบบและไม่มีความโปร่งใส เกิดจากการทุจริต
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คอรัปช่ันขึ้น อีกท้ังผู้บริการท้ังองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เกิดการเห็นแก่ตัว ตักตวงผลประโยชน์เข้า
ตัวเองจนท าให้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้นนั้น จึงน ามาสู่การหันมาให้ความสนใจในหลักธรรมาภิบาล 
ซึ่งหลักธรรมาภิบาลนี้เป็นวิถีทางท่ีน าไปสู่ผลเชิงปฏิบัติในการช่วยเสริมให้แนวทางของประชาธิปไตย
โดยสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น รวมท้ังน าไปสู่การปฏิรูประบบต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดกระบวนการยุติธรรม
ต่าง ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากธรรมาภิบาลนี้จะครอบคลุมถึงทุก ๆ ด้านของกระบวนการปฏิบัติทางสังคม
ท้ังในด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน การด าเนินการทางธุรกิจ ระบบการศึกษา รวมท้ังภาค
ประชาชนและสังคมด้วยนั่นเอง 

สุธรรม ส่งสิริ (ออนไลน์, 2553) ได้กล่าวถึงความหมายของธรรมาภิบาล ตามท่ี UN 
ESCAP ได้ก าหนดไว้ว่า ควรประกอบด้วย 8 หลักการ  

1. หลักการมีส่วนร่วม (Participatory) หมายถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงานขององค์กรมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ได้แก่ การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล หรือ 
ผู้บริหาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การประเมินผลงานขององค์กร หรือ  
หน่วยงาน 

2. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึงการยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการตรากฎหมาย กฎ
ข้อบังคับให้ทันสมัย และเป็นธรรมเป็นท่ียอมรับของคนในชุมชน และชุมชนยอมปฏิบัติการตามกฎ  

3. หลักความโปร่งใส (Participatory) หมายถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมา ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบได้ โดย
ถือปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.
2539  

4. หลักความรับผิดชอบ (Responsiveness หมายถึงการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี 
อย่างเคร่งครัดโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อประชาชนได้แก่การตระหนักในหน้าท่ี ท่ีจะต้อง
ปฏิบัติต่อประชาชนใส่ใจต่อปัญหาของชุมชนมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ความเดือดร้อนของ
ประชาชนให้บรรลุผลและกล้ายอมรับผลการกระท า  

5. หลักความสอดคล้อง (Consensus Oriented) หมายถึงการก าหนดและสรุปความ
ต้องการของคนในสังคม ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมาก โดยพยายามหาจุดสนใจร่วมกันและความ
ต้องการท่ีสอดคล้องต้องกันของสังคมมาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในสังคม  การจะ
พัฒนาสังคมได้ ต้องทราบความต้องการท่ีสอดคล้องต้องกันของสังคมนั้น ๆ ด้วยวิธีการเรียนรู้ 
วัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ ก่อน  

6. หลักความเสมอภาค (Equity and Inclusiveness) หมายถึงไม่เลือกปฏิบัติ                 
ไม่ล าเอียง มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมกับประชาชนโดยเท่าเทียมกัน ทุกคนในสังคมอยู่
ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายเดียวกัน  

7. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) หมายถึงการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากร/ งบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชน 
ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้างท่ีมุ่งให้เกิดการประหยัด มีการจัดล าดับขั้นการด าเนินงาน การจัดต้ัง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  

8. หลักการมีเหตุผลและอธิบายได้ (Accountability) หมายถึงประชาชนทุกคนต้อง
ตัดสินใจและรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองด้วยเหตุด้วยผลท่ีสมเหตุสมผล การมีเหตุผล ไม่
สามารถกระท าได้ถ้าปราศจากการปฏิบัติตามกฏหมายและความโปร่งใส 
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ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543, หน้า 86) ได้ให้ความเห็นว่าธรรมาภิบาล หรือ Good 
Governance นี้เป็นเรื่องท่ีทุกสังคม ทุกประเทศ ไม่ว่าเป็นประเทศก าลังพัฒนา หรือพัฒนาแล้ว 
ต้องการให้เกิดข้ึน  ค าว่า Governanceเป็นค าเก่าท่ีมีมานานแล้ว หมายถึงกรอบในการบริหารจัดการ 
ขององค์กรต่าง ๆ ในการบริหารระบบบริษัทก็จะเรียกว่า Corporate Good Governance ใน
ราชการ ก็เรียกว่าPublic Governance ซึ่งกรอบการบริหารจัดการนี้มีท้ังดีและไม่ดีท่ีดีเรียกว่า Good 
Governance ท่ีไม่ดีเรียกว่า Bad Governance 

อรพินท์ สพโชคชัย (2553, หน้า 4) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาล (Good governance) 
หมายถึง ระบบ โครงสร้างและกระบวนการต่างๆ ท่ีวางกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ  
การเมืองและสังคมของประเทศ เพื่อท่ีภาคต่าง ๆ ของสังคมจะพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

2.4 องค์ประกอบหลักธรรมาภิบาล 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2542 ส านัก 

นายกรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ.2542 โดยมติคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบวาระแห่งชาติในการสร้างระบบ 
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี โดยก าหนดเป็นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง  
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542 และระเบียบนี้เริ่มมีผลการบังคับใช้กับ
หน่วยงาน ของรัฐ ต้ังแต่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2542 ซึ่งในระเบียบในการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดีควรจัด 27 หรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานของหลักส าคัญอย่างน้อย 6 คือ (ส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2542) 

หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า ดังนี้  

1. หลักนิติธรรม 
หลักนิติธรรม หมายถึงการตรากฎหมายท่ีถูกต้องเป็นธรรม การบังคับให้ทันสมัยและ

เป็นธรรม เป็นท่ียอมรับของสังคม อันจะท าให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับเหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่อ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 

ในระดับภาครัฐ หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีใช้ในการบริหารงาน
ร่วมกันภายในภาครัฐ 

ในระดับองค์กร หมายถึงกฎกติกาท่ีใช้ในการบริหารงานภายในรวมถึงข้อตกลงในการ
สับเปล่ียนหน้าท่ีภายในองค์กร 

ส่วนกลางได้อ านาจมาปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารจัดการภายในของหน่วยงาน
นั้น ได้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ เช่น ด้านบุคลากร ด้านการปฏิบัติงาน  

ในการน าหลักนี้มาปฏิบัติจะต้องค านึงถึงเรื่องความเป็นธรรมและความยุติธรรม 
เพราะเมื่อระบบกฎหมายมีความซับซ้อนมากขึ้น คนในสังคมก็เริ่มมองว่ากฎหมายเป็นเรื่องท่ีเข้าใจ
ยาก มีวิธีปฏิบัติท่ีสับสนและเกิดความระแวงว่าข้าราชการจะแสวงหาประโยชน์ในการด าเนินการ โดย
จะบังคับ ใช้กฎหมาย ระเบียบ เหล่านี้อย่างไม่เป็นธรรม ในเรื่องนี้ภาครัฐจะต้องมีการทบทวน 
ปรับปรุงแก้ไข กฎหมายให้เข้าใจง่ายและมีการเผยแพร่ท าความเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายกับ
ประชาชนให้ดี ให้ประชาชนเข้าใจว่าการตราและบังคับใช้กฎหมายอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความ
จ าเป็นจริง ๆ มิฉะนั้น ประชาชนจะต่อต้านไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีบังคับใช้ นอกจากเรื่องความเป็น
ธรรมแล้วจะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการร่างออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายให้มีความรัดกุม
รวดเร็วและเป็นธรรมด้วย 
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2. หลักคุณธรรม 
หลักคุณธรรม หมายถึงเป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีของ

รัฐยึดถือหลักนี้ ในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อเป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพ
สุจริตเป็นนิสัยประจ าชาติ 

ในระดับภาครัฐ ผู้แทนประชาชนท่ีเข้าไปท าหน้าท่ีบริการราชการเข้าสู่หน้าท่ีด้วย
ความชอบธรรม ท้ังเจ้าหน้าท่ีฝุายการเมืองและฝุายประจ าและจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างเคร่งครัด 

ในระดับองค์กร เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ให้ความยุติธรรมแก่
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน รวมท้ังจัดระบบงานท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ 

องค์กรได้ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง โดย
เห็นได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้พยายามแก้ไขปัญหานี้ บางส่วนโดยวางมาตรการให้ผู้แทน 
ประชาชนท่ีเข้าไปบริหารราชการต้องเข้าสู่หน้าท่ีด้วยความชอบธรรม โดยการก ากับดูแลขององค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญอีกท้ังเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝุายการเมืองและฝุายประจ าจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรม และจริยธรรมท่ีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน จัดระบบงานท่ีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และปฏิบัติตามข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2537 คือ มีจรรยาบรรณ ต่อตนเองต่อหน่วยงาน ต่อผู้ร่วมงาน ต่อประชาชนและสังคม 

3. หลักความโปร่งใส 
หลักความโปร่งใส หมายถึงเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ 

โดยปรับปรุงกลไกลการงานขององค์กรทุกองค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมี
กระบวนการการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนองค์กรควรมีนโยบายท่ีส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าร่วมการบริหาร เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ สามารถตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบ
ภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก 

เรื่องนี้เป็นประเด็นส าคัญในการตัดสินใจได้ถูกต้องและประชาชนจะมีความเช่ือมั่นใน 
การปฏิบัติหน้าท่ีของภาครัฐมากขึ้นด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ช่วยให้ 
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ ข่าวสาร
ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง 
เป็นความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชน 

4. หลักการมีส่วนร่วม 
หลักการมีส่วนร่วม หมายถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และ

เสนอแนะความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็น การไต่
ส่วนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ 
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5. หลักความรับผิดชอบ 
หลักความรับผิดชอบ หมายถึงเป็นการตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความส านึกในความ

รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างและความกล้าท่ีจะยอมรับผลจากการกระท า ของตน
องค์กรมีหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมมีความมุ่งหวังและต้ังมั่นยึดถือในนโยบายท่ีได้แถลงไว้
กับประชาชนว่าในการบริหารงานขององค์กร เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างสูงสุด 

ประชาชนทุกคนจะต้องท าความเข้าใจเรื่องสิทธิ เสรีภาพและหน้าท่ีตามท่ีรัฐธรรมนูญ 
ก าหนดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายและใช้อ านาจโดย
ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าท่ีของภาครัฐ ส่วนภาคธุรกิจเอกชนจะมีหน้าท่ีสร้างสรรค์สินค้า และบริการท่ีมี
คุณภาพปลอดภัยให้ผู้บริโภคและไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยในท้องท่ี 

6. หลักความคุ้มค่า 
หลักความคุ้มค่า หมายถึงการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้า 
และบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีชาติ รู้จักการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้สมบูรณ์ยั่งยืนในระดับองค์กร ผู้บริหารต้องทบทวนงานในความรับผิดชอบท้ังหมด เพื่อพิจารณา
ถ่ายโอนงานท่ีภาคธุรกิจเอกชนหรือภาคประชาชนท าได้มีประสิทธิภาพสูงกว่าออกไปเลือกน า
เทคโนโลยีมาใช้และพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  องค์กรมี
อ านาจหน้าท่ีในการจัดการระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น  
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ท่ีมุ่งมั่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่ง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองและการบริหารงานจัดการและพัฒนาความต้องการขั้น
พื้นฐานของประชาชนให้มีมาตรฐานการครองชีพท่ีดีเทียบเท่าสังคมเมืองให้ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถคิดริเริ่ม และด าเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด 
ซึ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพื้นฐานของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยเป็นรากฐานท่ีส าคัญของ
การใช้สิทธิและเสรีภาพในการปกครองตนเองและเป็นกลไกส าคัญท่ีนามาซึ่งการพัฒนาความ
เจริญก้าวหน้าและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพราะองค์กรอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดการ
พัฒนาในทุก ๆ ด้าน และการท างานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุดและเกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้เกิดผลคุ้มค่ามากท่ีสุดจ าเป็นต้อง
บริหารจัดการให้เกิดการกระจายไปทุกชุมชนทุกหมู่บ้านจึงจะเข้าถึงหลักความคุ้มค่า ในปัจจัยพื้นฐาน
และปัจจัยอื่น ๆ ท่ีอ านวยความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตประจ าวันในยุคโลกาภิวัตน์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ท่ีดีพ.ศ.2542 มีได้ระบุถึงหลักส าคัญของธรรมาภิบาล 6 หลักคือ 

1.  หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การตรากฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับและกติกา
ต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรมตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคมและสมาชิกโดยมีการยินยอมพร้อมใจ
และถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมกล่าวโดยสรุปคือสถาปนาการปกครองภายใต้
กฎหมายมิใช่กระท ากันตามอ าเภอใจหรืออ านาจของบุคคล 
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2. หลักคุณธรรม (Ethics) คือการยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงามโดยการรณรงค์
เพื่อสร้างค่านิยมท่ีดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติได้แก่ความซื่อสัตย์
สุจริตความเสียสละความอดทนขยันหมั่นเพียรความมีระเบียบวินัยเป็นต้น 

3. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือการท าให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดเผยข้อมูล 
ข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันและช่วยให้การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอด
จากการทุจริตคอรัปช่ัน 

4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือการท าให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีประชาชนมี
ส่วนร่วมรับรู้และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจส าคัญๆของสังคมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมได้แก่การแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะการประชาพิจารณ์การ
แสดงประชามติหรืออื่นๆและขจัดการผูกขาดท้ังโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชนซึ่งจะช่วยให้เกิด
ความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) คือผู้บริหารตลอดจนคณะข้าราชการท้ังฝุาย
การเมืองและข้าราชการประจ าต้องต้ังใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าท่ีอย่างดียิ่งโดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มา           
รับบริการเพื่ออ านวยความสะดวกต่างๆถือเป็นการรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคมรวมท้ังต้องมี                
ความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าท่ีการงานท่ีตนรับผิดชอบอยู่และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขได้
ทันท่วงที 

6. หลักความคุ้มค่า (Value for Money) คือผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากร
ค่อนข้างจ ากัดดังนั้นในการบริหารจัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่าซึ่ง
จ าเป็นจะต้องต้ังจุดมุ่งหมายไปท่ีผู้รับบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวม 
 

 ตารางท่ี 1 องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 
 

หลัก  
นิติธรรม  

กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มีความเป็นธรรม สามารถปกปูองคนดีและ
ลงโทษคนไม่ดีได้  
มีการปฏิรูปกฎหมายอย่างสม่ าเสมอให้เหมาะกับสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไป  
การด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอยา่งรวดเร็ว โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้และได้รับการยอมรับจากประชาชน  
ประชาชนตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ หน้าท่ีของตนเอง เข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ 
และมีส่วนร่วมในกรณีต่างๆ  

หลักความโปร่งใส  การส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการ  

จ านวนเรื่องกล่าวหา ร้องเรียน หรือสอบสวนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
เกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจของส่วนราชการมีความชัดเจนเป็นท่ียอมรับ  
ส่วนราชการมีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นรูปธรรมและเปิดเผยต่อสาธารณะ  
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ตารางท่ี 1 องค์ประกอบของธรรมาภิบาล (ต่อ) 
 
 

หลักความ
รับผิดชอบ  

การได้รับการยอมรับและความพอใจจากผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง  
การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ของงานท่ีปฏิบัติ  
คุณภาพของงานด้านปริมาณ ความถูกต้อง ครบถ้วน รวมท้ังจ านวนความ
ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและจ านวนการร้องเรียนหรือการ
กล่าวหาท่ีได้รับ  

หลักความคุ้มค่า  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ  
หลักการ  
มีส่วนร่วม  

ความสัมฤทธิ์ผลของโครงการต่างๆ รวมถึงการประหยัดงบประมาณ  
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับผลกระทบ  
จ านวนผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นหรือจ านวนข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของ
ประชาชน ในการด าเนินการเรื่องต่างๆ รวมถึงคุณภาพของการเข้ามามีส่วนร่วม  

หลักคุณธรรม  การร้องเรียนหรือร้องทุกข์ในการด าเนินการในเรื่องต่างๆ ท้ังในและนอก
องค์กรลดลง  
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น มีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากร      
ในชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด  
สังคมมีเสถียรภาพ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขด้วยความมีระเบียบวินัย  

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2542 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
ประกอบด้วยบทบัญญัติต่าง ๆ รวม 9 หมวด หมวดท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอยู่ในส่วนของ หมวด
ท่ี1 เป็นการก าหนดขอบเขตของความหมายของค าว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ในภาพรวมซึ่งท่ี
จะเป็นการช้ีให้เห็นวัตถุประสงค์ของการบริหารราชการท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาและ เป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการในการกระท าภารกิจใดภารกิจหนึ่งว่า ต้องมีความ
มุ่งหมายให้บรรลุเปูาหมายในส่ิงเหล่านี้ คือ 1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ซึ่งได้แก่ การบริหาร
ราชการท่ีสามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้
เกิดผลกระทบในเชิงบวก (Positive impact) ต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่ การบริหารเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ 
(Objective) ท่ีวางไว้โดยมีการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result based management) และ
การจัดท าข้อตกลงว่าด้วยการผลงาน (Performance agreement) ในทุกระดับ 3) มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่ การบริหารท่ีจะต้อง  พิจารณาในเชิงเปรียบเทียบ
ระหว่างปัจจัยน าข้า (Input) กับผลลัพธ์(Outcome) ท่ีเกิดขึ้นโดยมีการท า Cost - benefit analysis 
ให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เทียบกับ
ประโยชน์ท่ีรับ รวมท้ังจัดระบบการวางเปูาหมายการท างานและวัดผลงานแต่ละบุคคล (Individual 
screcards) ท่ีเช่ือมโยงกับระดับองค์กร (Organization scorecards) 4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจ าเป็น ซึ่งได้แก่ การก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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(Process simplification) และจัดให้มีการกระจายอ านาจการ ตัดสินใจ (Empowerment) เพื่อให้
การปฏิบัติงานเสร็จส้ินท่ีจุดบริการใกล้ตัวกับประชาชน รวมท้ังการปฏิบัติงานในรูป One - stop 
service 5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งได้แก่ การทบทวนและ  
การปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการท างานใหม่อยู่เสมอ (Process redesign) ซึ่งจ าเป็นต้อง
ทบทวนล าดับ ความส าคัญและความจ าเป็นของแผนงานและโครงการทุกระยะ (Program 
evluation) การยุบเลิก ส่วนราชการท่ีไม่จ าเป็นและการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์อยู่เสมอ 6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ ซึ่งได้แก่ การปฏิบัติราชการท่ีมุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ เป็นหลัก โดยมีการส ารวจความต้องการของประชาชน (Citizen survey) และความพึง
พอใจของ ผู้รับบริการ (Customer survey) ในหลากหลายวิธีและเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ เพื่อน ามา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการต่อไป 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งได้แก่ การ
ตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดระบบการควบคุมตนเอง ( Internal control) ซึ่งจะ   
ท าให้สามารถผลักดันการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันราช
ประชาสมาสัย กล่าวว่าธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หมายถึง  ขบวนการหรือ
ขั้นตอนในการท างานหรือกิจกรรมใด ๆ ท่ีจัดขึ้นในสถาบัน ฯ เริ่มจากงานในหน้าท่ีรับผิดชอบแต่ละคน 
งานท่ีได้รับค าส่ังให้ท าหรืองานท่ีร่วมกันท าจะต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  6 หลัก คือ 1) หลัก
นิติธรรม เคารพ และปฏิบัติตามกติกา ระเบียบแบบแผนและกฎหมายต่าง ๆ โดยไม่ละเมิดอย่างต้ังใจ
หรือจงใจ หลีกเล่ียงหรือไม่ต้ังใจเพราะไม่รู้ ฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจต้องศึกษาก่อนว่า จะไม่ผิดหลักนิติธรรม
หรือไม่ ก่อนท่ีจะท าลงไป 2) หลักคุณธรรม ในหลายแง่มุม เช่น เมตตาธรรมหรือความปรารถนาให้
ผู้อื่นมีความสุข จริยธรรม ท าอะไรให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน กตัญญูกตเวทิตา การรู้จักบุญคุณ
และคิดจะตอบแทน หิระโอตัปปะ การรู้จักละอายและเกรงกลัวบาปกรรมไม่ดี โดยการมีคุณธรรมจะ
ช่วยยกคุณค่าความเป็น มนุษย์ให้สูงขึ้นเป็นท่ียกย่องของคนท่ัวไป 3) ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุก
เรื่องราวในการท างานตามภาระหน้าท่ีรับผิดชอบอยู่ ตอบข้อสงสัยได้ชัดเจนทุกค าถาม 4) การมีส่วน
ร่วม พึงระลึกไว้ว่าตนเองเป็นสมาชิกของสถาบัน ฯ นอกเหนือจากงานในหน้าท่ีแล้วกิจกรรมอื่นท่ีมีผล
ต่อสถาบัน ฯ จะต้องร่วมแสดงความคิดเห็นหรือทักท้วง 5) ร่วมรับผิดชอบต่อผลงานท่ีท าเอง ท าโดย
กลุ่มท าในนามสถาบัน ฯ ถ้าดีอยู่แล้วให้ดี ยิ่งขึ้น ถ้าผิดพลาดบกพร่องต้องช่วยกันแก้ไข ไม่วางเฉย 
6) ความคุ้มค่า ท้ังในแง่รูปธรรมและนามธรรมท่ีสัมผัสจับต้องมองเห็นได้หรือรู้สึกคุ้มค่า หรือไม่คุ้มค่า 
ถ้าท าตามหลักข้างต้นท้ัง 5 มาครบถ้วนแล้ว เมื่อพิจารณาถึงหลักความคุ้มค่าแล้ว  ไม่ผ่านก็ควร
ทบทวนปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อผลงานให้มากท่ีสุด 

เมื่อมีหลักการท่ีเป็นแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลแล้ว หน่วยงานท่ีต้องการใช้
หลักการบริหารแนวใหม่ท่ีมุ่งสร้างธรรมาภิบาล สามารถประยุกต์ใช้ได้และวัดระดับการมีธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานตนได้โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนรวบรวมข้อมูล
ท่ีมีอยู่แล้ว ในหน่วยงาน การน าหลักการข้างต้นไปสร้างตัวช้ีวัดและน าไปทดสอบจริงในหน่วยงาน
และสามารถ แสดงผลให้เข้าใจได้ง่าย ท าให้ผู้บริหารสามารถน าไปปรับปรุงแก้ไข             การ
ท างานของหน่วยงานให้มีธรรมาภิบาล มากขึ้นได้ 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ธรรมาภิบาล (Good governance) เป็นขั้นตอนในการบริหารงานท่ี
จัดขึ้น ในองค์กรหรือเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี ประกอบด้วย 6 หลักการ คือ                
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หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า ซึ่งนับว่า เป็นหลักในการบริหารจัดการท่ีดี ท่ีหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยน า
หลักการเหล่านี้มาใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
3. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

อารวย ดีเลิศ (2549: บทคัดย่อ) ผลของการศึกษาพบว่าประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานตรวจสอบภายในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยสอบถามพนักงานตรวจสอบ
ภายในสังกัดฝุายตรวจสอบภายใน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผลการศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายในโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาแยกตามปัจจัยต่างๆ ท้ัง 3 ด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อองค์ประกอบท้ัง 3 ด้าน
ในระดับมาก โดยเกณฑ์สูงสุดอยู่ในด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  รองลงมาได้แก่ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และล าดับท่ี 3 คือ ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยขยายความในแต่
ละด้านดังนี้ ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาควรให้โอกาสกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนในการ
ท างาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน นโยบายฝุายบริหารไม่ควรเปล่ียนแปลงบ่อย รวมท้ังควรมี
ตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นกลางและยุติธรรม ผู้บริหารต้องให้ความเป็นอิสระในการ
ตรวจกับผู้ปฏิบัติงานให้มากกว่าในปัจจุบัน การแบ่งงานกันท าควรด าเนินการด้วยความยุติธรรม เท่าเทียม
กัน พนักงานตรวจสอบภายในทุกคนต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  การสรรหาคนเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีในฝุาย
ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม เป็นต้น ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาควรมี
การชมเชยหรือให้รางวัลเพื่อจูงใจผู้ปฏิบัติงานเมื่อปฏิบัติงานได้ตามผลส าเร็จท่ีวางไว้มีการส่งเสริมในเรื่อง
การฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันส่งเสริมในเรื่องทุนการศึกษาต่อแก่พนักงาน  
และสนับสนุนในเรื่องความก้าวหน้าของพนักงานเพื่อลดอัตราการโยกย้ายหน่วยงานของพนักงานท่ีมี
ศักยภาพสูงเนื่องจากพนักงานตรวจสอบภายในได้รับการส่งเสริมในเรื่องของการขาดความก้าวหน้าท าให้
พนักงานขาดขวัญและก าลังใจส่งผลให้การท างานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ปาลสิฌาล์ ธีรัฐฌานล์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
พนักงานเทศบาล: ศึกษากรณีเทศบาลต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัย
พบว่า พนักงานเทศบาลต าบลส าโรงเหนือมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านนิติธรรม รองลงมาคือ ด้านคุณธรรม ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความโปร่งใส ด้านความคุ้มค่า และด้านการมีส่วนร่วม ตามล าดับ ข้อเสนอแนะท่ีส าคัญ 
คือ พนักงานเทศบาลต าบลส าโรงเหนือควรพัฒนาหน้าท่ีของตนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของ
ประชาชน ควรก าหนดนโยบายในการบริหารเชิงบูรณาการโดยนาจุดแข็งและจุดอ่อนของการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ในแต่ละด้านมาเช่ือมโยงกันควรจัดโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการ
ประสานงานเชิงกลยุทธ์ ควรมีการก าหนดนโยบายให้พนักงานเทศบาลต าบลส าโรงเหนือเป็นศูนย์กลาง
ของประชาชน เพิ่มโอกาสให้แก่บุคลากรประชาชนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ของเทศบาลมากขึ้น 

ปญญา ศรีเพชรสุวรรณ (2552: บทคัดย่อ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลในการปฏิบัติหนาท่ีของ 
ก านันผู ใหญบาน ผลการศึกษาสรุปไว วา ประสิทธิผลในการปฏิบัติหนาท่ีของก านัน ผู ใหญบานมี
ประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง และการศึกษาถึงปจจัยอันมีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการปฏิบัติ
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หนาท่ีของก านัน  ผูใหญบาน พบวา ปจจัยดานอายุการศึกษา รายไดประสบการณในการด ารงต าแหนงและ
การเปนท่ีรูจัก อยางกวางขวาง ไมไดมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติหนาท่ีของ
ก านันผูใหญบาน  

อัจฉรา บุบผามาลา (2552: บทคัดย่อ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมพรมไทย จ ากัด(มหาชน) พบวาดานเพศ อายุการศึกษา รายได
และระยะเวลาในการท างาน ของพนักงานท่ีตางกันมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานไมตางกัน ดังนั้น
จึงเห็นไดวาปจจัย สวนบุคคลท่ีแตกตางกันแตไมไดมีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในบริษัท ฯ  

สุชาดา กาญจนนิมมาน (2552: บทคัดย่อ) ไดท าการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการ ศึกษาเฉพาะกรณีส านักงบประมาณ สรุปไดวาปจจัยสวนบุคคลดานเศรษฐกิจและสังคม ได
แก เพศ อายุระดับการศึกษา ระดับต าแหนง ระดับเงินเดือนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไมมีความ
สัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสวนปจจัย จูงใจดานส่ิงแวดลอมภายนอก 
10 ตัวแปร ไดแกสภาพการปฏิบัติงาน ความเพียงพอของรายได สวัสดิการของหนวยงาน ความรูสึกท่ีได
รับการปฏิบัติโดยระบบคุณธรรม ความมั่นคงในการปฏิบัติ หนาท่ีความผูกพันตอการปฏิบัติหนาท่ีการ
เพิ่มพูนความรูความสามารถ โอกาสความกาวหนาใน หนาท่ีการงาน ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา
และผูรวมงาน การไดรับการยกยองนับถือมีเพียง 3 ตัวแปรสุดทาย ท่ีมีความสัมพันธกับความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแตคอนขางต่ า คือ รอยละ 24.96% 

มัทนา มั่นคง (2554: บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายในบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด โดยสอบถามพนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทไปรษณีย์
ไทย จ ากัด ผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคลของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบ
ภายใน ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบภายใน ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของการตรวจสอบภายในโดยรวม อยู่ในระดับมาก และปัจจัยด้านการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันใน
ทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะท่ีคล้อยตามกัน กล่าวคือมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
ส าหรับปัจจัยด้านการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายในท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต่ าสุด คือ ด้านนโยบายการสนับสนุนของฝุายบริหาร ท้ังนี้ผู้บริหารควรตระหนักและให้ความส าคัญต่อการ
ตรวจสอบภายในโดยให้การสนับสนุนการด าเนินงานของฝุายตรวจสอบภายในรวมท้ังก าหนดนโยบายท่ี
ชัดเจนซึ่งจะทาให้ผู้รับตรวจเข้าใจและให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบภายในท าให้สามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบได้อย่างเต็มท่ี ฝุายบริหารควรให้การสนับสนุนข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเพื่อให้ผู้รับตรวจมีการน าไปปฏิบัติตาม 

จิตรภา รุ่นประพันธ์ (2554: บทคัดย่อ) ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
ตรวจสอบภายในบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในโดยอธิบายว่าปัจจัยด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในท่ีมีความรู้และ
ความสามารถเกี่ยวกับการควบคุมภายใน กฎระเบียบ การปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม 
รวมถึงการมีทักษะในการปฏิบัติงานล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายใน ปัจจัยด้านการได้รับการสนับสนุนจากฝุายบริหารและผู้รับตรวจพบว่าผู้ตรวจสอบภายในท่ีได้รับ
การสนับสนุนจากผู้บริหารในด้านต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านข้อมูล ส่งเสริมให้พนักงานในหน่วยงานให้ความ
ร่วมมือกับฝุายตรวจสอบภายในการสนับสนุนให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ  ความใกล้ชิดภายในหน่วยรับ
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ตรวจระหว่างผู้บริหารและพนักงาน การก าหนดบุคคลท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน การมีทัศนคติและ
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับส านักตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน  
ปัจจัยคุณภาพงานตรวจสอบและมนุษยสัมพันธ์พบว่าการสรุปประเด็นจากการตรวจพบและมีการติดตาม
เพื่อให้มีการปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะควรท่ีจะปฏิบัติได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในปัจจัยความเข้าใจในองค์กร  
การประสานงาน แหล่งข้อมูลและการรายงานผลพบว่าการท่ีผู้ตรวจสอบภายในมีความเข้าใจในองค์กร
และอุตสาหกรรม การก าหนดให้มีการประสานงานระหว่าง ผู้ตรวจสอบภายในและผู้รับตรวจ ความพร้อม
ของแหล่งความรู้และข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 

อธิภัทร  วรรณโสภา (2554: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล ขององค์กรบริหารส่วนต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งพบว่าประสิทธิผลของ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรบริหารส่วนต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อ านาจเจริญ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือหลักนิติธรรมและ  หลักความ
โปร่งใส รองลงมาคือหลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรมและหลักความคุ้มค่า ตามล าดับ 

ฐาปนา กัลปพฤกษ์ (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากร ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านหลักนิติธรรม พบว่า การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีระดับความ
คิดเห็นสูงท่ีสุด ได้แก่ เปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการก าหนด กฎ ระเบียบ และข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน ด้านหลักคุณธรรม พบว่าการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร  ศูนย์บริการ
วิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมากข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด ได้แก่ เรื่องการ
สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้านหลักความโปร่งใส พบว่าการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมี
ระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด ได้แก่ เรื่องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องและ
รูปแบบข้ันตอนการปฏิบัติงานเอื้อต่อการตรวจสอบจากบุคคลอื่นภายนอก ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า 
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด ได้แก่ เรื่องสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่าการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร 
ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด การ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความขยันอดทนในการปฏิบัติงาน ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่าการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมี
ระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด ได้แก่ มีการปลูกฝังจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้แก่บุคลากรทุก
ระดับ 


