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Abstract 
 This study aimed to study the work administration to the good management, 
survey the work administration in the context of corporate culture, and seek a guideline 
of self-adaptation to the good management in the training center of Provincial Police 
Region 5, Hang Chat district, Lampang province. The number of 201 samples consisted 
of police officers and police non-commissioned officer students in the training center. 
The instrument in data collection was a five-rating scale questionnaire with a statistical 
treatment analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation. The 
findings were indicated that the self-adaption to the good management in the training 
center was at a high level by overall and each aspect. The work administration in the 
context of corporate culture was also at a high level by overall and each aspect. The 
self-adaptation in the context of corporate culture to the good management in the 
training center in terms of Rule of Law, Rule of Morals, Rule of Participation, Rule of 
Transparency, Rule of Responsibility, and Rule of Worthiness was highly correlated with 
Value and Norm, Common Tradition, Common Culture, and Relationship. The 
suggestions as a guideline in the study were such as a job assignment consistent with 
each staff member’s knowledge and competency, a fair and transparent process of 
merit consideration – morale of staff operation, a team work building, a participative 
process of action planning, and a precise disclosure of budget funding to administrative 
staff members about incoming training courses in the training center of Provincial Police 
Region 5. 
 

Keywords : Good Management, Corporate Culture, Adaptation Guideline 
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บทนํา 
 

1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

ในโลกท่ีกําลังก�าวเข�าสู�โลกาภิวัตน�อย�างเข�มข�น คําและความคิด เรื่องการจัดการปกครอง
หรือวิธีการปกครอง (Good Governance) สิ่งท่ีถูกกล�าวถึงอย�างหนาหูจนเสมือนว�าโลกาภิวัตน� 
( Globalization ) เป8นสิ่งที่คู�กันกับการจัดการปกครอง ที่เป8นเช�นนี้เพราะโลกาภิวัตน�ได�สร�าง
พื้นที่ข�ามชาติ ( Transnational Zone ) ขึ้นมาและพร�อมๆ กันนี้ก็ได�สร�างประเด็นและปCญหา
ข�ามชาติตามมาด�วยเช�นกัน และเนื่องจากโลกาภิวัตน�เป8นกระบวนการท่ีซับซ�อนประเด็นและปCญหา
ข�ามชาตินี้ก็จะมีความซํ้าซ�อนในตัวมันเองตามกระบวนการโลกาภิวัตน�ไปด�วย ซ่ึงการสร�างมิติท่ีเป8น
เรื่องข�ามชาตินี้ได�ทําให�อํานาจของรัฐชาติ (Nation-State) ถูกบั่นทอนลงและทําให�รัฐชาติต�องมี
การแปรรูปและปรับตัวเองให�เข�ากับการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการของโลกาภิวัตน� ดังนั้น โลกาภิ
วัตน�จึงทําให�เกิดการตั้งคําถามว�าเราควรจะมีการจัดการปกครองโลก คือ Global Governance 
นี้ใหม�อย�างไร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2529 : อ�างถึงใน ม.ร.ว.พฤทธิสาณ และคณะ ) 

ปCจจุบันนี้เป8นยุคท่ีสังคมโลกกําลังก�าวเข�าสู�ความเป8นหนึ่งเดียวกัน มีความเชื่อมโยงสัมพันธ�
กันท้ังด�านการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดล�อม และสังคมวัฒนธรรม โดยมองผ�านกระแสท่ี
เรียกว�า โลกาภิวัตน� (Globalization ) กล�าวคือ เป8นการคิดใหม�ทําใหม�กับการปกครองแบบเดิมท่ีอิงอยู�
กับอํานาจหน�าท่ีท่ีเป8นทางการของรัฐไปสู �การจัดการปกครอง โดยเป8นการจัดการปกครองที่มี
เปXาหมายร�วมในลักษณะของอัตตาร�วมกันและกัน ซึ่งจะมีตัวแสดงหลากหลายและหลายระดับ
เหตุที่การจัดการปกครองมีตัวแสดงหลากหลายก็เพราะจะมีทั้งตัวแสดงซึ่งเป8นผู�ที่มีส�วนได�ส�วน
เสียที่เป8นทั้งรัฐและไม�ใช�รัฐ ไม�ว�าจะเป8นองค�กรระหว�างประเทศท้ังระดับโลกและระดับภูมิภาค ภาค
ธุรกิจและภาคประชาสังคม และท่ีหลายระดับก็เพราะจะมีทั้งในระดับเหนือรัฐ ระดับรัฐ ทั้งนี้เพื่อให�
สอดคล�องกับความซับซ�อนและการมีลักษณะข�ามชาติของโลกาภิวัตน� ( เอก ต้ังทรัพย�วัฒนา, 2547 ) 

การสร�างระบบบริหารจัดการท่ีดี ( Good Governance ) หรือหลักธรรมาภิบาล เป8น
แนวทางสําคัญในการจัดระเบียบให�สังคมท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึง 
ครอบคลุมไปถึงฝ\ายวิชาการ ฝ\ายปฏิบัติการ ฝ\ายราชการ และฝ\ายธุรกิจ สามารถอยู�รวมกัน เป8นพลัง 
ก�อให�เกิดการพัฒนาท่ียังยืนและเป8นส�วนเสริมความเข�มแข็งหรือสร�างภูมิคุ�มกันแก�ประเทศ เพ่ือ
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บรรเทา ปXองกันหรือแก�ไขภาวะวิกฤติท่ีอาจจะมีมาในอนาคตเพราะสังคมจะรู�สึกถึงความยุติธรรม 
ความโปร�งใสและความมีส�วนร�วมซ่ึงเป8นคุณลักษณะสําคัญของความเป8นมนุษย�และการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป8นประมุขสอดคล�องกับกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน� 
(Globalization) ท่ีมีความเจริญก�าวหน�าทางด�าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงทําให�สถานการณ�ด�าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารของรัฐ ในทุกภูมิภาคของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย�าง 
รวดเร็วจึงจําเป8นท่ีทุกคนจะต�องเรียนรู�เพ่ือปรับเปลี่ยนและสร�างความพร�อมให�ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี 
พ.ศ.2542 ) 

การบริหารจัดการที ่ด ีหร ือธรรมรัฐ ที ่บางท�านเร ียกว�าธรรมาภิบาลนั ้น ตรงกับคํา
ภาษาอังกฤษว�า Good Governance ซ่ึงได�มีการพูดถึงแนวคิดนี้เป8นครั้งแรกในแวดวงของหน�วยงาน
ระหว�างประเทศท่ีมีหน�าท่ีให�ความช�วยเหลือในด�านการพัฒนาประเทศนับแต�ปลาย ค.ศ.ท่ี 1980  เป8น
ต�นมา ธนาคารโลกได�มีการใช�คําว�า Good Governance  อย�างกว�างขวาง  มูลจูงใจให�บุคคลเหล�านี้หัน
มามองการบริหารจัดการท่ีดี คือ ความล�มเหลวของประเทศท่ีได�รับความช�วยเหลือในการพัฒนาประเทศ
ตามแนวทางของประเทศซีกโลกตะวันตก โดยเฉพาะประเทศในกลุ�มลาตินอเมริกาและแอฟริกา ท้ังนี้
มุมมองดังกล�าวถือว�ารัฐบาลเป8นศูนย�กลางในการตัดสินใจ จึงมีการเรียกร�องให�มีการปรับปรุงแก�ไขระบบ
การบริหารงาน โครงสร�าง และระบบกฎเกณฑ�ท่ีมีความซับซ�อนของรัฐบาล เพ่ือเอ้ือต�อการนํานโยบาย
ลงสู�ข้ันของการปฏิบัตินอกจากวงการราชการหรือรัฐบาลแล�ว คําว�า ธรรมรัฐยังมีใช�ในวงการบริหารงาน
ภาคเอกชนอีกด�วย โดยกลุ�มนักบริหารและนักศึกษาขององค�กรระหว�างประเทศ ถือว�าเป8นการพัฒนาองค�
ความรู�ใหม�ในสาขาการบริหารรัฐกิจ และธุรกิจเอกชน ต�อมาได�มีการเสนอแนวคิดเรื่อง Good 
Governance ในธุรกิจเอกชนด�วย Good Governance เม่ือแรกๆ ในภาษาไทยได�ใช�คําว�าธรรมรัฐ 
โดยธีรยุทธ บุญมี เป8นผู�เริ่มใช�เป8นคนแรกซึ่งในวงการราชการของไทยมีการอธิบาย Good 
Governance ว�าคือ “การบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี” โดยมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว�าด�วยการสร�างระบบบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ประกาศใช�เพ่ือการบริหารราชการ
ต้ังแต�วันท่ี 11 พฤษภาคม 2542 (สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน, 2544 : คํานํา) คําว�า
Good Governance นี้ในภาษาไทยยังมีการใช�คําท่ีหลากหลายตามสภาพของกิจการและองค�กร เช�น 
ในวงการราชการใช� คําว�า “การบริหารจัดการท่ีดี” ในวงธุรกิจและประกอบการต�างๆ ภาคเอกชนใช�คําว�า 
“บรรษัทภิบาล” เป8นนักวิชาการบางกลุ�มใช�คําว�า “ธรรมรัฐ” และ “กลไกประชารัฐท่ีดี” เป8นต�น ในเรื่องนี้ผู�
ศึกษาเห็นว�า คําว�า Good Governance เป8นคําเฉพาะท่ีใช�กันท่ัวไปอย�างกว�างขวาง เป8นคําสากลท่ี
องค�การต�างๆ ระหว�างประเทศใช�กันอยู�แล�ว โดยเฉพาะอย�างยิ่งในวงการบริหารงานการเงินการคลัง 
เป8นคําท่ีทุกคนเข�าใจตรงกันแล�วในภาษาอังกฤษ ดังนั้นในภาษาไทยจึงควรมีคําเดียวท่ีใช�ความหมาย
ตรงกับคํานี้เช�นกัน โดยองค�การสหประชาชาติ หรือ United Nations (UN) ให�ความสําคัญกับธรรมรัฐ 
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เพราะเป8นหลักการพ้ืนฐานในการสร�างความเป8นอยู�ของคนในสังคมทุกประเทศให�มีการพัฒนาท่ีเท�าเทียมกัน
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การดําเนินการนี้ต�องเกิดจากความร�วมมือระหว�างภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือ
กระจายอํานาจให�เกิดความโปร�งใส ธรรมรัฐ คือ การมีส�วนร�วมของประชาชน และสังคมอย�างเท�าเทียมกัน 
และมีคําตอบพร�อมเหตุผลท่ีสามารถชี้แจงกันได� (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลีลีนานุรักษ�, 
2544) 

ธรรมาภิบาลจึงเป8นเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม� ท่ีมุ�งเน�นหลักการ โดยมิใช�หลักการท่ี
เป8นรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แต�เป8นหลักการการทํางาน ซ่ึงหากมีการนํามาใช�เพ่ือการ
บริหารงานแล�ว จะเกิดความเชื่อม่ันว�าจะนามาซ่ึงผลลัพธ�ท่ีดีท่ีสุดคือ ความเป8นธรรม, ความสุจริต, 
ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2545) 

ศูนย�ฝfกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 เป8นหนึ่งในสังกัดตํารวจภูธรภาค 5 ท่ีมีหน�าท่ีหลักในการ
ผลิต พัฒนา บุคลากรให�แก�สํานักงานตํารวจแห�งชาติ  ดังนั้นบทบาทการบริหารของผู�บริหาร ศูนย�
ฝfกอบรมตํารวจภูธรภาค 5  จึงมีส�วนสําคัญในการบริหารท่ีจะทําให�องค�กรบรรลุเปXาหมายไม�ว�าจะเป8น
ในการพัฒนาหน�วยงาน  พัฒนาคน  พัฒนารูปแบบการทํางาน ปCญหาของศูนย�ฝfกอบรมตํารวจภูธร
ภาค 5  เนื่องจากความรับผิดชอบในการบริหารงานข้ึนอยู�กับผู�บังคับการ และมีหัวหน�างานแต�ละกอง
กํากับการระดับผู�กํากับการ  จึงมีการปกครองบังคับบัญชาตามลําดับและการสั่งการลงมาค�อนข�าง
ล�าช�าทําให�ระบบการทํางาน จากหัวหน�าถึงผู�ปฏิบัติเกิดความล�าช�า  จะต�องมีการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบของตํารวจ อํานาจการตัดสินใจอยู�ท่ีผู�บังคับบัญชา และตามชั้นยศ ทําให�การปฏิบัติงานล�าช�า 
เป8นผลให�การปฏิบัติงานไม�ราบรื่นเป8นอุปสรรคในการทํางาน ซ่ึงส�งผลต�อประสิทธิภาพการทํางาน จึง
มีความพยายามในการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือให�องค�สามารถอยู�ได�นั้น สิ่งสําคัญก็คือ 
วัฒนธรรมองค�กร และการบริหารจัดการท่ีดี  และต�องเอ้ืออํานวยให�เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม�
เพียงใดจากการศึกษาของ ไชน� (Schien, 1985 ) พบว�า วัฒนธรรมองค�กร เป8นเครื่องช�วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค�กร  และการบริหารจัดการท่ีดี  โดยการสริมสร�างให�บุคลากรใน
หน�วยงานเข�ามามีส�วนร�วมในการคิด การตัดสินใจ ในเรื่องงบประมาณ การบริหารไม�ใช�เป8นหน�าท่ีของ
ผู�บริหารแต�เพียงผู�เดียว จึงเป8นหน�าท่ีของบุคลากรในหน�วยทุกนายต�องมีการร�วมคิด  ร�วมทํา ร�วม
วางแผน เพ่ือให�องค�กรสามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�อย�างเต็มศักยภาพ การบริหารงานของศูนย�ฝfกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 5  อําเภอห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง จะสัมฤทธิ์ผลได�นั้นทุกหน�วยในองค�กรต�องเข�ามามีส�วนร�วม
ท้ังข�าราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหน�าท่ีและนักเรียนนายสิบตํารวจ เพ่ือให�การบริหารในด�านต�างๆ บรรลุผล 
ดังนั้นการบริหารจัดการท่ีดีจึงมีความสําคัญและมีความจําเป8นอย�างยิ่ง และจากการท่ีผู�ศึกษาเป8น
ข�าราชการตํารวจในสังกัดศูนย�ฝfกอบรมตํารวจภูธรภาค 5  ผู�ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
เรื่อง การปรับตัวภายใต�วัฒนธรรมองค�กรสู�การบริหารจัดการท่ีดี  ศูนย�ฝfกอบรมตํารวจภูธรภาค 5  
อําเภอห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง เพ่ือใช�เป8นประโยชน�ในการศึกษาและการบริหารงานต�อไปในอนาคต  
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1.2 วัตถุประสงค!ของการศึกษา 
 วัตถุประสงค�ของการศึกษาการปรับตัวเพ่ือนําไปสู�การบริหารจัดการท่ีดีของศูนย�ฝfกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 5  อําเภอห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง ภายใต�วัฒนธรรมองค�กร มีดังนี้ 
          1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานในแบบการบริหารจัดการท่ีดี  ซ่ึงประกอบด�วย หลักนิติธรรม , 
หลักคุณธรรม , หลักการมีส�วนร�วม , หลักความโปร�งใส , หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ�มค�า ของศูนย�ฝfกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง 
 2. เพ่ือศึกษาการบริหารภายใต�วัฒนธรรมองค�กร ซ่ึงประกอบด�วย การมีค�านิยม , บรรทัด
ฐาน , ประเพณีร�วมกัน , วัฒนธรรมร�วมกัน และความผูกพัน  ของศูนย�ฝfกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 
อําเภอห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง  
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับตัวภายใต�วัฒนธรรมองค�กรสู�การบริหารจัดการท่ีดีของศูนย�
ฝfกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง    

1.3 คําถามการศึกษา 
          1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานในแบบการบริหารจัดการท่ีดี  ในหลักนิติธรรม , หลักคุณธรรม , 
หลักการมีส�วนร�วม , หลักความโปร�งใส , หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ�มค�า  อยู�ในระดับใด 

2. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค�กร   ในด�านการมีค�านิยม , บรรทัดฐาน , ประเพณีร�วมกัน , 
วัฒนธรรมร�วมกัน และความผูกพัน  มีคุณภาพระดับใด 
 3. เพ่ือนําเสนอแนวทางการปรับตัวภายใต�วัฒนธรรมองค�กรสู�การบริหารการจัดการท่ีดีของศูนย�
ฝfกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง    มีแนวทางการบริหารเป8นอย�างไร 

1.4  ขอบเขตการศึกษา 
      การศึกษา มีขอบเขตการการศึกษาไว� ดังนี้ 
     1. ขอบเขตด�านเนื้อหา ทางการปรับตัวเพ่ือนําไปสู�การบริหารการจัดการท่ีดีของศูนย�ฝfกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง ภายใต�วัฒนธรรมองค�กร   ในครั้งนี้มีขอบเขต
การศึกษาด�านเนื้อหาในประเด็นต�าง ๆ ประกอบด�วย 

1.1  การศึกษาในสาระของตัวแปรตาม  ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีดี ของศูนย�ฝfกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 5  ในด�านต�าง ๆ ได�แก� หลักนิติธรรม , หลกัคุณธรรม , หลักการมีส�วนร�วม , หลัก
ความโปร�งใส , หลักความรับผิดชอบ ,หลักความคุ�มค�า 

1.2  การศึกษาในสาระตัวแปรต�นท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมองค�กร ซ่ึงได�แก� การมีค�านิยม, บรรทัด
ฐาน , ประเพณีร�วมกัน , วัฒนธรรมร�วมกัน , ความผูกพัน 
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      2.  ขอบเขต�านระยะเวลา 
การศึกษาการปรับตัวเพ่ือนําไปสู�การบริหารจัดการท่ีดี ของศูนย�ฝfกอบรมตํารวจภูธรภาค 5

ภายใต�วัฒนธรรมองค�กร  ในครั้งนี้มีขอบเขตด�านระยะเวลา ประกอบด�วย 
2.1 ระยะเวลาของข�อมูล  เป8นข�อมูลในช�วงปiท่ี  พ.ศ. 2558  
2.2 ช�วงเวลาเก็บรวบรวมข�อมูลดําเนินการเก็บข�อมูลในเดือน กันยายน 2558 – ตุลาคม

2558 
      3. ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี  

การศึกษาการปรับตัวเพ่ือนําไปสู�การบริหารการจัดการท่ีดี ของศูนย�ฝfกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 
อําเภอห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง ภายใต�วัฒนธรรมองค�กร   ได�แก� ศูนย�ฝfกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอ
ห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง 
      4. ขอบเขตด�านประชากร 

การศึกษา การปรับตัวเพ่ือนําไปสู�การบริหารการจัดการท่ีดี ของศูนย�ฝfกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 
อําเภอห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง ภายใต�วัฒนธรรมองค�กร  ในครั้งนี้กําหนดให�ประชากรท่ีศึกษาคือ 
 
ลําดับ หน�วยงาน ผบก. รอง 

ผบก. 
ผกก
. 

รอง ผกก/
เทียบเท�า 

สว./
เทียบเท�า 

รอง สว./
เทียบเท�า 

ผบ.หมู� รวม หมาย
เหต ุ

 1 สํานักงาน 1 2 - - - 1 - 4  
 2 ฝ\ายอํานวยการ - - 1 1 3 6 6 17  
 3 ฝ\ายรักษาการณ� - - - - - 2 75 77  
 4 ฝ\ายบริการ 

การศึกษา 
- - 1 1 3 6 5 16  

 5 ฝ\ายปกครอง 
และการฝfก 

- - 1 1 3 5 10 20  

 6 กลุ�มงานอาจารย� - - - 14 5 1 - 20  
7 นักเรียนนายสิบ       250 250  
 รวม 1 2 3 17 14 21 346 404  

 
4.1 ข�าราชการตํารวจ  หมายถึง ข�าราชการตํารวจทุกนายท่ีประจําในศูนย�ฝfกอบรม

ตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง 
4.2 นักเรียนนายสิบตํารวจ  หมายถึง  นักเรียนนายสิบตํารวจของศูนย�ฝfกอบรมตํารวจภูธร

ภาค 5 อําเภอห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง  
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1.5  กรอบแนวคิดการศึกษา  
 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู�ศึกษาได�นําทฤษฎี/แนวคิด/เก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงมีสาระสําคัญ
คือการนําการบริหารจัดการท่ีดีมาเป8นแนวปฏิบัติและทฤษฎี/แนวคิดในการบริหารองค�กร นํามา
ประยุกต�ใช�กับหน�วยงานของรัฐ 
         ตัวแปรต�น                   ตัวแปรตาม 
 ( Independent Variable )                                           ( Dependent  Variable ) 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา ทฤษฎีหมู�บ�านโลก                                                      ท่ีมา  สถาบันพระปกเกล�า ( 
 
ท่ีมา ทฤษฎีหมู�บ�านโลก                                         ท่ีมา  สถาบันพระปกเกล�า ( พ.ศ.2550 ) 
ของ Herbert Marshall McLuhan 
( คศ.1964) 

ภาพ 1.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

1.6  นิยามศัพท!เฉพาะ 
       เพ่ือให�ผู�ศึกษาและผู�อ�านมีความเข�าใจตรงกัน  ดังนั้นผู�ศึกษาได�ทําการศึกษาเรื่องการบริหาร
จัดการท่ีดีของศูนย�ฝfกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 ภายใต�กระแสโลกาภิวัตน�  จึงกําหนดศัพท�ท่ีมี
ความหมายเฉพาะเจาะจงเพ่ือให�เข�าใจตรงกันกับผู�ศึกษาว�าคําเหล�านั้นมีความหมายดังต�อไปนี้ 
       การบริหารจัดการท่ีดี  หมายถึง การบริหารจัดการ ประกอบด�วย  หลักนิติธรรม , หลัก
คุณธรรม , หลักการมีส�วนร�วม ,ท หลักความโปร�งใส , หลักความรับผิดชอบ , หลักความคุ�มค�า  

หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมาย กฎ ข�อบังคับต�างๆ ให�ทันสมัยและเป8น
ธรรมเป8นท่ียอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร�อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข�อบังคับเหล�านั้น โดย
ถือว�าเป8นการปกครองภายใต�กฎหมาย มิใช�ตามอําเภอใจ หรืออํานาจส�วนบุคคล 

หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดม่ันในความถูกต�องดีงาม โดยรณรงค�ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐ
ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน�าท่ีเป8นตัวอย�างแก�สังคมและส�งเสริมให�ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร�อมกัน

วัฒนธรรมองค�กร 
IV 1   การมีค�านิยม 
IV  2  บรรทัดฐาน 
IV  3  ประเพณีร�วมกัน 
IV  4  วัฒนธรรมร�วมกัน 
IV  5  ความผูกพัน 
 

การบริหารจัดการท่ีดี 
DV 1 หลักนิติธรรม 
DV 2 หลักคุณธรรม 
DV 3 หลักการมีส�วนร�วม 
DV 4 หลักความโปร�งใส 
DV 5 หลักความรับผิดชอบ 
DV 6 หลักความคุ�มค�า 
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เพ่ือให�คนไทยมีความซ่ือสัตย� จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป8นนิสัย
ประจําชาติ 

หลักการมีส2วนร2วม หมายถึง การเปuดโอกาสให�ประชาชนได�มีส�วนร�วมรับรู�และเสนอ
ความคิดเห็นในการตัดสินใจในปCญหาสําคัญของประเทศ ไม�ว�าด�วยการแจ�งความเห็น การไต�สวนสาธารณะ 
การประชาพิจารณ� การแสดงประชามติ 

หลักความโปร2งใส หมายถึง การสร�างความไว�วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ
โดยปรับปรุงกลไกการทํางานของทุกวงการให�มีความโปร�งใส มีการเปuดเผยข�อมูลข�าวสารท่ีเป8นประโยชน�
อย�างตรงไปตรงมาด�วยภาษาท่ีเข�าใจง�ายประชาชนเข�าใจถึงข�อมูลข�าวสารได�อย�างสะดวกและมีกระบวนการ
ให�ประชาชนตรวจสอบความถูกต�องชัดเจนได� 

 หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน�าท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบ
ต�อสังคม การใส�ใจปCญหาสาธารณะของบ�านเมืองและกระตือรือร�นในการแก�ไขปCญหา ตลอดจนการเคารพ
ในความคิดเห็นท่ีแตกต�าง และความกล�าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

หลักความคุ7มค2า หมายถึง การบริหารจัดการและการใช�ทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อให�
เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ส�วนร�วม โดยรณรงค�ให�คนไทยมีความประหยัดใช�ของอย�างคุ�มค�า สร�างสรรค�สินค�า
และบริการท่ีมีคุณภาพแข�งขันในเวทีโลกได� และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให�สมบูรณ�ยั่งยืน 

วัฒนธรรมองค!กร  หมายถึง แนวทางท่ีได�ยึดถือปฏิบัติกันในองค�การ ซ่ึงวัฒนธรรมองค�การ
จะมีอิทธิพลต�อทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค�การ หรือหมายถึงโครงร�างเก่ียวกับความรู� 
ความเข�าใจ ประกอบด�วย การมีค�านิยม , บรรทัดฐาน , ประเพณีร�วมกัน , วัฒนธรรมร�วมกัน และ
ความผูกพัน 

     การมีค2านิยม  หมายถึง  เกณฑ�การตัดสินใจร�วมกัน ของบุคลากรทุกระดับในองค�กร ว�า 
พฤติกรรมใดควรทําและไม�ควรทํา  เพ่ือบรรลุผลสําเร็จท้ังในระดับบุคคล ระดับหน�วยงาน ระดับ
องค�กร และผู�รับบริการ ตลอดจนผู� มีส�วนได�ส�วนเสีย (Stakeholder)  
     บรรทัดฐาน  หมายถึง ตัวกําหนดตามพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของบุคคลในสังคม ซ่ึง
จะเป8นตัวบ�งชี้ว�าในสถานการณ�นั้น ๆ บุคคลควรปฏิบัติเช�นใดบ�าง ซ่ึงพฤติกรรมจะอยู�ในแนวเดียวกัน
คือไม�ทําความเดือดร�อนแก�ตนเองและผู�อ่ืน 
     ประเพณีร2วมกัน  หมายถึง เป8นระเบียบแบบแผนท่ีกําหนดพฤติกรรมในสถานการณ�
ต�างๆ ท่ีคนในสังคมยึดถือปฏิบัติสืบกันมา และบุคคลในองค�กรประพฤติปฎิบัติร�วมกัน 
     วัฒนธรรมร2วมกัน  หมายถึง ทุกสิ่ง ทุกอย�างท่ีมนุษย�สร�างข้ึนมา นับต้ังแต�ภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา  กฎหมาย  ศิลปะ จริยธรรม ท่ีใช�ร�วมกันในองค�กร 

   ความผูกพัน  หมายถึง เป8นปCจจัยท่ีมีความสําคัญในการผลักดันให�บุคคลในองค�กรมี
ความเต็มใจท่ีจะพยายามกระทําในสิ่งท่ีดีให�กับองค�การ เพ่ือประโยชน�ขององค�การ และมีความ
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ปรารถนาอย�างแรงกล�าท่ีจะคงอยู�เป8นสมาชิกขององค�การต�อไป เพ่ือทํางานอย�างมีประสิทธิภาพ และ
นําไปสู�ความมีประสิทธิผลขององค�การ 

ศูนย!ฝ<กอบรมตํารวจภูธรภาค 5  หมายถึง ศูนย�ฝfกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 สังกัด
กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 ต้ังอยู�เลขท่ี 145 หมู�ท่ี 13 ถนนลําปาง – เชียงใหม�  ตําบลปงยางคก  
อําเภอห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง 

1.7 ประโยชน!ท่ีได7รับจากการศึกษา 
      การศึกษานี้เป8นการศึกษาเรื่องการปรับตัวเพ่ือนําไปสู�การบริหารการจัดการท่ีดี ของศูนย�ฝfกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง ภายใต�วัฒนธรรมองค�กร ซ่ึงผลการศึกษาคาดว�าจะ
นําไปใช�ประโยชน�ได� 
          1.เพ่ือได�ข�อมูลในการบริหารงานในแบบการบริหารจัดการที่ดี  ซึ่งประกอบด�วย หลักนิติ
ธรรม , หลักคุณธรรม , หลักการมีส�วนร�วม , หลักความโปร�งใส , หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ�มค�า มีความเหมาะสมและมีความพร�อมกับภาระหน�าท่ีความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานให�
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2. เพ่ือได�ข�อมูลวัฒนธรรมองค�กร ซ่ึงประกอบด�วย การมีค�านิยม , บรรทัดฐาน , ประเพณี
ร�วมกัน , วัฒนธรรมร�วมกัน และความผูกพัน  มีความเหมาะสมในการบริหารและมีความพร�อมใน
การทํางาน 
 3. ทราบถึงแนวทางการปรับตัวภายใต�วัฒนธรรมองค�กรสู�การบริหารงานจัดการท่ีดี ของศูนย�
ฝfกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 โดยระบุได�ท้ัง 2 ตัวแปร ได�อย�างมีนัยสําคัญ ซ่ึงจะให�มีข�อมูลในเชิง
ประจักษ�สามารถแนะนําให�ศูนย�ฝfกอบรมตํารวจภูธรภาค 5  ซ่ึงจะเกิดผลดีต�อการบริหารให�มี
ศักยภาพในการทํางานมากยิ่งข้ึน 



 
 

บทที่ 2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ได้ท าการศึกษา  ค้นคว้าข้อมูล  เอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  และข้อ
ค้นพบทางการวิจัยเกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5  อ าเภอ
ห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  โดยมจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สามารถศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ และน าเอาองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการศึกษาอันจะน าไปสู่ความ
ถูกต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่ท าการศึกษาอย่างชัดเจนและตรงประเด็น ดังนี้ 
          2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ด ี
      2.1.1  แนวคิด ทฤษฎีตามหลักธรรมมาภิบาล 
      2.1.2  แนวคิดและความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ 
      2.1.3  หลักการบริหารจัดการที่ดีของสถาบันพระปกเกล้า 
               2.1.4  การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีวัฒนธรรมองค์กร   
               2.2.1  แนวคิดวัฒนธรรมองค์กร  
               2.2.2  ทฤษฎีวัฒนธรรมองค์กร 
               2.2.3  ทฤษฎีหมู่บ้านโลก 
          2.3 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 

     2.3.1  ข้อมูลทั่วไป 
     2.3.2  บทบาท  ภารกิจ  และยุทธศาสตร์  
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

                2.4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของการบริหารจัดการที่ดี 
                2.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของวัฒนธรรมองค์กร       
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี 

2.1.1 แนวคิด การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
                ความหมายของธรรมาภิบาล 
                ไชยวัฒน์ ค้ าชู (2545) ให้ความหมายของ “ธรรมาภิบาล” ไว้ว่าหมายถึงการมีส่วนร่วม 
คือความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ือให้หลักว่าการด าเนินนโยบาย
ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจวางอยู่บนฉันทานุมัติอย่างกว้างขวางของสังคม และให้ความมั่นใจ
ว่าเสียงคนยากจนและคนด้อยโอกาสจะเป็นที่รับฟังในกระบวนการก าหนดและด าเนินนโยบาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร 
                 ลิขิต  ธีรเวคิน (2541) ให้ความหมายของค าว่า “good governance” ไว้ว่าน่าเป็น
การปรับศัพท์ทางเศรษฐกิจ คือ “economic governance” มาเป็นศัพท์ทางรัฐศาสตร์ จึงถือได้ว่า
เป็นศัพท์ใหม่ และมีความหมายหลายประการ แต่ถ้ามองกันอย่างลึกๆ แล้ว น่าจะหมายถึง
กระบวนการปกครองบริหารที่อาศัยปรัชญาหลักการที่ถูกต้อง เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสังคมและน ามาซึ่งความเจริญในด้านต่างๆ 
อย่างเช่นหลักการของธรรมรัฐในสมัยโบราณ เช่น หลักทศพิธราชธรรม 
                บวรศักดิ์   อุวรรณโณ (2542) ให้ความหมายไว้ว่ า  ธรรมาภิบาล หรือ good 
governance ในความหมายแบบสากลนี้ มีความหมายรวมถึง ระบบโครงสร้างและกระบวนการต่างๆ 
ที่วางเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศ เพ่ือที่ภาคต่างๆ ของ
สังคมจะพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในขณะที่ ประสิทธิ์ ด ารงชัย (2542) กล่าวว่า good 
governance เป็นค าที่ธนาคารโลกได้น ามาใช้เมื่อประมาณปลาย ค.ศ.1980 โดยได้ให้ความหมาย 
good governance ว่าเป็นลักษณะและวิถีทางของการใช้อ านาจรัฐได้ถูกใช้ในการจัดการทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือพัฒนา  

ส าหรับค าว่า “ธรรมาภิบาล” (good governance) ในภาคเอกชนนั้น หมายถึงความ
รับผิดชอบและหน้าที่ที่กรรมการและผู้บริหารบริษัทควรมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท (Stakehoders) 
ซึ่งอาจหมายถึงผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า ตลอดจนประชาชนทั่วไป คณะกรมการ (board) มีหน้าที่
ตรวจสอบ (Monitor) การบริหารงานของผู้บริหาร (Management) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของบริษัทและตรวจสอบความถูกต้องของการตรวจสอบบัญชีภายใน (Internal auding) ผู้บริหาร
มีหน้าที่ในการบริหารธุรกิจเพื่อสร้างผลก าไรให้แก่ผู้ถือหุ้นมากท่ีสุด ทั้งกรรมการและผู้บริหารมีความ
รับผิดชอบร่วมกันที่จะชดใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้จนครบถ้วนตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  ลูกค้าให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพหรือบริการที่ดี  ตลอดจนประชาชนด ารงอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วย (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2542) 
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          โดยสรุปแล้ว หลักธรรมาภิบาล (Good governance) หมายถึง แนวทางในการจัด
ระเบียบเพ่ือให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ใน ความถูกต้องเป็นธรรม 

     การประยุกต์หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ 
               ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กติกาของสังคมและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ใช้  จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยในสังคมสมัยใหม่ ทุกประเทศมีแนว
ทางการปรับปรุงการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม (Governance)  ที่เป็นจุดร่วมเหมือนกัน คือ 
ความสงบสุขของประชาชน เสถียรภาพความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีการพัฒนา
ประเทศอย่างสมดุล  เท่าทันโลก  อันจะน าไปสู่ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ประเทศไทย
ก็มีการปรับเปลี่ยนหลายประการโดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ของสังคมใหม่ 
โดยปรากฏใน “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 ซึ่งสาระส าคัญของ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้  คือความพยายามในการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) ส าหรับสังคมไทยโดยเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ของภาครัฐมากขึ้นการประกันและคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนภาครัฐมีการบริหารการ
ปกครองที่โปร่งใส  สามารถถูกตรวจสอบโดยประชาชนมากขึ้น  

        ในสภาวะการปรับเปลี่ยนอาจก่อให้เกิดความสับสนกับบุคลากรในองค์กรซึ่งผลกระทบ
ต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานจึงจ าเป็นที่หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องเร่งเสริมสร้างความ
เข้าใจแนวคิดของการปรับเปลี่ยนที่เป็นอยู่ เพ่ือก่อให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง นอกจากนั้นยังมุ่งให้ได้รับ
หลักการและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้อง กับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  อันจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความตื่นตัวของประชาชนที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานภาครัฐ 
                 ระบบราชการนับเป็นกลไกส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จของการบริหารประเทศ โดยเฉพาะ
ในระยะเวลาที่ประเทศต้องประสบกับสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ ในขณะนี้ ภาครัฐ
จะต้องเป็นพลังขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ  แต่ที่ผ่านมากลไกภาครัฐ
โดยรวมยังล้าสมัย ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่ถ่วงรั้งให้ระบบราชการไม่สามารถ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชนได้เท่าที่ควร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องปฏิรูปราชการอย่างจริงจัง ให้ระบบราชการเป็น ราชการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อน
สังคมไทยสู่การแข่งขันในสังคมโลก สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

       การปฏิรูประบบราชการจึงเป็นภารกิจที่จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่วน
กิจกรรมที่ท าจะเป็นการปรับบางส่วนเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป หรือจะปรับปรุง



12 
 

ให้ครอบคลุมทั้ งระบบที่ เรียกว่าการปฏิรูปราชการขนานใหญ่นั้น ขึ้นอยู่กับความจ าเป็น 
สภาพแวดล้อม และปัจจัยคุกคามจากภายนอกในขณะนั้นๆ หรือเมื่อระบบราชการไม่สามารถ
สนองตอบความต้องการของประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งยังเป็นเครื่องถ่วงรั้งความเจริญของ
ประเทศ และเพ่ือให้การปฏิรูปราชการเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ จึง
เห็นสมควรมีการเน้นการด าเนินการในเรื่องหลัก ๆ  เพ่ือเป็นตัวเร่งหรือตัวขับเคลื่อนส าคัญที่ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกโซ่ในระยะต่อ ๆ ไป ดังนี้  

1) การจัดโครงสร้างส่วนราชการให้กะทัดรัด ขจัดภารกิจที่ไม่จ าเป็นให้ความส าคัญ
ต่อภารกิจหลัก เพ่ือปรับระบบราชการให้มีเอกภาพ ชัดเจนขนาดเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูง 

2) ปรับปรุงระบบการบริหารงานของส่วนราชการให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหาร  มีการวัดผลส าเร็จของงานในระดับต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบได้  

3) ปรับแนวทางและวิธีการบริหารงบประมาณ โดยให้เน้นนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาของรัฐเป็นตัวก าหนด (Strategic based budgeting) เพ่ือใช้ระบบงบประมาณแนวใหม่
เป็นเครื่องมือ ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการ 

4) จัดระบบการบริหารงานบุคคลและเงินเดือนค่าตอบแทนของระบบราชการใหม่   
เพ่ือสร้างข้าราชการมืออาชีพและเป็นกลางทางการเมือง  สร้างกลไกการส่งเสริมให้คนมีคุณภาพสูงมา
รับราชการเป็นอาชีพ  การบ ารุงขวัญก าลังใจเพ่ือให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และ
สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม 

5) ปรับระบบการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน เปิดโอกาสให้
ประชาชนและประชาสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการตรวจสอบงานภาครัฐมากข้ึน 

เรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็น
วัฒนธรรมในการอยู่รวมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์นับเป็นพันๆ ปี ซึ่งเป็นหลักการเพ่ือการอยู่
ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี และสังคมมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ภาครัฐในโลกประชาธิปไตยยุคใหม่จึงมีเปูาหมายร่วมกัน 3 ประการ คือ 
(ส านักงานข้าราชการพลเรือน, 2544) 

ประการที่ 1  การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ การบริหารโดยมุ่งผลลัพธ์ที่เกิดกับประชาชน
หรือผู้บริการการปรับปรุงงานบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามที่ประชาชนต้องการ  และรายงาน
ผลงานให้สาธารณะทราบที่ความโปร่งใสในการตัดสินใจ และในกระบวนการท างานโดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารทางราชการร่วมแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการท างาน 
รวมทั้งการให้ความส าคัญกับความประหยัด ความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผล ผู้บริหารจะ
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บริหารงานอย่าง คล่องตัว แต่ในขณะเดียวกันต้องรับผิดชอบต่อผลงานนั้น ๆ แทนการยึดมั่นในการท า
ให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ วิธีการอย่างเดียวเช่นในอดีต 

ประการที่ 2 การปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐได้แก่ การเน้นงานในหน้าที่หลักของภาครัฐ ซึ่ง
ได้แก่การก าหนดนโยบายที่มองการณ์ไกล มีการบังคับใช้กฎหมายที่ให้ความเสมอภาค  เป็นธรรม โดย
กระจายงานให้บริการแก่ราชการส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน และองค์กรบริหารอิสระมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ 

ประการที่ 3 การบริหารแบบพหุภาคี ได้แก่ การบริหารที่ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบาย ตัดสินใจ หรือร่วมปฏิบัติบริการเพ่ือให้การบริหารและการบริการ
สาธารณะเป็นที่พึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ และเป็นการจัดระบบการบริหารแบบใหม่ที่ไม่
ผูกขาดหรือรวมศูนย์อ านาจแบบในอดีตท่ีท าให้รัฐไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันการณ์  หรือมีสภาพความ
ปิดบังซ่อนเร้น ไม่โปร่งใสต่อสาธารณชน 

2.1.2 แนวคิดและความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ 
การศึกษาความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ ควรท าความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับ

การบริหารเป็นเบื้องต้นก่อน กล่าวคือ สืบเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ซึ่งหมายถึงมนุษย์โดยธรรมชาติ
ย่อมอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ไม่อยู่อย่างโดยเดี่ยวแต่อาจมีข้อยกเว้นน้อยมากที่มนุษย์อยู่โดดเดี่ยวตามล าพัง
เช่นฤษี การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มของมนุษย์อาจมีได้หลายลักษณะและเรียกต่างกัน เป็นต้นว่าครอบครัว
(Family) เผ่าพันธุ์ (Tribe) ชุมชน (Community) สังคม (Society) และประเทศ (Country) เมื่อมนุษย์
อยู่รวมกันเป็นกลุ่มย่อมเป็นธรรมชาติอีกที่ในแต่ละกลุ่มจะต้องมี“ผู้น ากลุ่ม”รวมทั้งมี “แนวทางหรือ
วิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม”เพ่ือให้เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย สภาพเช่นนี้ได้มีวิวัฒนาการ
ตลอดมาโดยผู้น ากลุ่มขนาดใหญ่ เช่น ในระดับประเทศของภาครัฐ ในปัจจุบันอาจเรียกว่า“ผู้บริหาร”
ขณะที่การควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มนั้น เรียกว่าการบริหาร(Administration) หรือการบริหารราชการ 
(Public Administration) ด้วยเหตุผลเช่นนี้มนุษย์จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงจากการบริหารหรือการบริหาร
ราชการได้ง่าย และท าให้กล่าวได้อย่างมั่นใจว่า “ที่ใดมีประเทศ ที่นั่นย่อมมีการบริหาร” 

ค าว่า การบริหาร (Administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน“Administered”หมายถึง 
ช่วยเหลือ (Assist) หรืออ านวยการ (Direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับ
ค าว่า “Minister”ซึ่งหมายถึงการรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรีส าหรับความหมายดั้งเดิม
ของค าว่า Administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่างๆ 

ส่วนค าว่า การจัดการ (Management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งเพ่ือมุ่งแสวงหาก าไร (Profits) หรือก าไรสูงสุด (Maximum profits) ส าหรับผลประโยชน์ที่จะ
ตกแก่สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ (By Product) เมื่อเป็นเช่นนี้จึงแตกต่าง
จากวัตถุประสงค์ในการจัดตั ้งหน่วยงานภาครัฐที ่จัดตั ้งขึ ้นเพื่อให้บริการสาธารณะทั ้งหลาย 
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(Publicservices) แก่ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้หรืออาจเรียกว่าการบริหารจัดการ 
(Management Administration) เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้น เช่นการน าแนวคิดผู้บริหารสูงสุด 
(Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใช้ในวงราชการการบริหารราชการด้วยความ
รวดเร็ว การลดพิธีการที่ไม่จ าเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจด้วยการให้
รางวัลตอบแทน เป็นต้นนอกเหนือจากการที่ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเข้า
มารับสัมปทานจากภาครัฐเช่น ให้สัมปทานโทรศัพท์มือถือ การขนส่ง เหล้า บุหรี่ อย่างไรก็ดีภาค
ธุรกิจก็ได้ท าประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรือประชาชนได้เช่นกัน เช่นจัดโครงการคืนก าไรให้สังคมด้วย
การลดราคาสินค้า ขายสินค้าราคาถูกหรือการบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม  

การบริหาร บางครั้งเรียกว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใดๆ  
ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึงของหน่วยงาน
และ/หรือ บุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุม เรื่องต่างๆเช่น  

(1) การบริหารนโยบาย  ( Policy ) 
(2)  การบริหารอ านาจหน้าที่  ( Authority )  

(3) การบริหารคุณธรรม  ( Morality ) 
(4)การบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม ( Society ) 
(5) การวางแผน ( Planning )  
(6) การจัดองค์การ  ( Organizing ) 
 (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ( Staffing ) 
 (8) การอ านวยการ  ( Directing )  
 (9) การประสานงาน  ( Coordinating )  
(10) การรายงาน  ( Reporting )  
(11) การงบประมาณ  ( Budgeting )  

            เช่นนี้ เป็นการน า “กระบวนการบริหาร”หรือ “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร”ที่เรียกว่า 
แพ็มส์-โพสคอร์บ (PAMS-POSDCoRB) แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย พร้อมกันนี้ อาจ
ให้ความหมายได้อีกว่า การบริหารหมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ 
และหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ คน สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น 
   (1) การบริหารคน  ( Man )  
   (2) การบริหารเงิน ( Money ) 
   (3) การบริหารวัสดุอุปกรณ์  ( Material ) 
   (4) การบริหารงานทั่วไป  ( Management )  
   (5) การบริหารการให้บริการประชาชน  ( Market ) 
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   (6) การบริหารคุณธรรม ( Morality ) 
            (7) การบริหารข้อมูลข่าวสาร ( Message )  
   (8) การบริหารเวลา  ( Minute )  
    (9) และการบริหารการวัดผล  ( Measurement ) 
  เช่นนี้ เป็นการน า“ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร”ที่เรียกว่า 9 M แต่ละตัวมาเป็น
แนวทางในการให้ความหมายการให้ความหมายทั้ง 2 ตัวอย่างที่ผ่านมานี้เป็นการน าหลักวิชาการ
ด้านการบริหาร คือ“กระบวนการบริหาร”และ“ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร”มาใช้เป็น
แนวทางหรือกรอบแนวคิดในการให้ความหมายซึ่งน่าจะมีส่วนท าให้การให้ความหมายค าว่าการ
บริหารเช่นนี้ครอบคลุมเนื้อหาสาระส าคัญที่เก่ียวกับการบริหารชัดเจน เข้าใจได้ง่าย เป็นวิชาการ และ
มีกรอบแนวคิดด้วย นอกจาก 2 ตัวอย่างนี้แล้วยังอาจน าปัจจัยอ่ืนมาใช้เป็นแนวทางในการให้
ความหมายได้อีก เป็นต้นว่า 3 M ซึ่งประกอบด้วย การบริหารคน (Man)  การบริหารเงิน (Money) และ
การบริหารงานทั่วไป (Management) และ 5 ป ซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด 
ประสานงานและประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือช่วยเพิ่มความเข้าใจการบริหารมากขึ้น จึงขอน าความหมายค าว่า การบริหารการจัดการ 
และการบริหารจัดการ มาแสดงไว้ด้วย เช่น 

สมพงศ์  เกษมสินในปี (2523 ) กล่าวไว้ว่า ค าว่า การบริหารนิยมใช้กับการบริหารราชการหรือ
การจัดการเก่ียวกับนโยบาย ซึ่งมีศัพท์บัญญัติว่า รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) และ
ค าว่า การจัดการ (Management) นิยมใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชนหรือการด าเนินการตามนโยบาย
ที่ก าหนดไว้ สมพงศ์ เกษมสิน ยังให้ความหมายการบริหารไว้ว่าการบริหารมีลักษณะเด่นเป็นสากลอยู่
หลายประการ ดังนี้ 
             1.การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ 
             2.การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบ 
             3.การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน 
             4.การบริหารมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการ 
             5.การบริหารเป็นการด าเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล 
             6.การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคล กล่าวคือ ความร่วมใจ (Collective 
Mind) จะก่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม (Group Cooperation) อันจะน าไปสู่พลังของกลุ่ม 
(Group Effort) ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

7.การบริหารมีลักษณะการร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีเหตุผล 
              8. การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ 
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9. การบริหารไม่มีตัวตน (Intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ (สมพงศ์ 
เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หน้า 5-6.) 

อนันต์  เกตุวง (2523) ให้ความหมายการบริหาร ว่าเป็นการประสานความพยายามของ
มนุษย์ (อย่างน้อย 2 คน) และทรัพยากรต่างๆเพื่อท าให้เกิดผลตามต้องการ (อนันต์ เกตุวงศ์,การ
บริหารการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523 ) 

ไพบูลย์  ช่างเรียน (2532) ให้ความหมายการบริหารว่า หมายถึงระบบที่ประกอบไปด้วย
กระบวนการในการน าทรัพยากรทางการบริหารทั ้งทางวัตถุและคนมาด าเนินการเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ไพบูลย์ ช่างเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร 
(กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 2532 17) 

ติน   ปรัชญพฤทธิ์ ( 2535 ) มองการบริหารในลักษณะที่เป็นกระบวนการ โดยหมายถึง
กระบวนการน าเอาการตัดสินใจและนโยบายไปปฏิบัติส่วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเกี่ยวข้องกับ
การน าเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (ติน ปรัชญพฤทธิ์, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535) 

บุญทัน  ดอกไธสง  ( 2537 )  ให้ความหมายว่า การบริหาร คือการจัดการทรัพยากรที่มี
อยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์การ หรือประเทศ หรือการ
จัดการเพื่อผลก าไรของทุกคนในองค์การ (บุญทัน ดอกไธสง , การจัดองค์การ ( โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณร์าชวิทยาลัย, 2537 ) 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ  ( 2545 )  แบ่งการบริหาร ตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง
หน่วยงานไว้ 6 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่หนึ่ง  การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเรียกว่า การบริหารรัฐกิจ ( Public 
Administration ) หรือการบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง คือการให้บริการสาธารณะ 
(Public Services) ซึ่งครอบคลุมถึงการอ านวยความสะดวกการรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการ
พัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เป็นต้นการบริหารส่วนนี้เป็นการบริหารของหน่วยงานของภาครัฐ 
(Public or Governmental Organization) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่นเช่น การบริหารงานของหน่วยงานของส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรือเทียบเท่าการ
บริหารงานของจังหวัดและอ าเภอ การบริหารงานของหน่วยการบริหารท้องถิ่นหน่วยงานบริหารเมืองหลวง 
รวมตลอดทั้งการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจเป็นต้น 

ส่วนที่สองการบริหารงานของหน่วยงานภาคธุรกิจ ซึ่งเรียกว่า การบริหาร ธุรกิจ (Business 
Administration)หรือการบริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของหน่วยงานของเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก
ของการจัดตั้งเพื่อการแสวงหาก าไร หรือการแสวงหาก าไรสูงสุด (Maximum Profits) ในการท าธุรกิจ 
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การค้าขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือให้บริการเห็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจนจากการบริหารงานของ บริษัท 
ห้างร้านและห้างหุ้นส่วนทั้งหลาย 

ส่วนที่สามการบริหารของหน่วยงานที่ไม่สังกัดภาครัฐ (Non-Governmental Organization)
ซึ่งเรียกย่อว่า หน่วยงาน เอ็นจีโอ (NGO.) เป็นการบริหารงานของหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก าไร
(Non-profit Administration) มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง คือการไม่แสวงหาผลก าไร (Non-
Profit)เช่นการบริหารของมูลนิธิและสมาคม 

ส่วนที่สี่ การบริหารงานของหน่วยงานระหว่างประเทศ ( International Organization)
มีวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่นการบริหารงานของสหประชาชาติ 
(United Nations Organization) องค์การค้าระหว่างประเทศ (World Trade Organization)และกลุ่ม
ประเทศอาเซียน (ASEAN) 

ส่วนที่ห้า  การบริหารงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญการบริหารงานขององค์กรส่วนนี้เกิดขึ้น
หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ. 2540)โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้
ก าหนดให้มีองค์กรตามรัฐธรรมนูญขึ้นเช่นการบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา เป็นต้นองค์กรดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นกัน แต่มีลักษณะพิเศษ เช่น
เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวและมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งเพื่อปกปูอง
คุ้มครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนตลอดจนควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ส่วนที่หก การบริหารงานของหน่วยงานภาคประชาชนมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งเพื่อ
ปกปูองรักษาผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและถูก
เอารัดเอาเปรียบตลอดมาเช่น การบริหารงานของหน่วยงานของเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และกลุ่ม
ผู้ให้บริการ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกาอังกฤษ 
ฝรั่งเศส ญี่ปุุน และไทย (กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์โฟร์เพซ, 2545) 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ( 2545 )  มีความเห็นว่า การบริหารในฐานะที่เป็นกระบวนการ หรือ
กระบวนการบริหาร เกิดได้จากหลายแนวคิด เช่น โพสคอร์บ (POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของ ลู
เทอร์ กูลิค (Luther Gulick)และ ลินดอลเออร์วิค (LyndallUrwick) ประกอบด้วยขั้นตอนการบริหาร7 
ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing)การ
อ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ
(Budgeting) ขณะที่กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบด้วย 
5 ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับการ 
(Commanding)การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) หรือรวมเรียกว่า 
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พอคค์ (POCCC) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุุน และไทย(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โฟร์เพซ,2545 ) 

เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon) กล่าวถึงการบริหารว่าหมายถึงกิจกรรมที่บุคคล
ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมกันด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Herbert A.Simon, Administrative 
Behvior (New york: Macmillian, 1947) 

เฟรดเดอร์ริค  ดับบลิว.เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) ให้ความหมายการบริหารไว้
ว่า งานบริหารทุกอย่างจ าเป็นต้องกระท าโดยมีหลักเกณฑ์ซึ่งก าหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดย
รอบคอบ ทั้งนี้เพื่อให้มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งข้ึนเพ่ือประโยชน์
ส าหรับทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง (Frederick W. Taylor อ้างถึงใน สมพงศ์เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ์ครั้ง
ที่ 7,กรุงเทพมหานคร :ไทยวัฒนาพานิช, 2523) 
              ปีเตอร์ เอฟ  ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) กล่าวว่า การบริหาร คือศิลปะในการท างาน
ให้บรรลุเปูาหมายร่วมกับผู้อื่น การท างานต่างๆให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ท าภายในสภาพ
องค์การที่กล่าวนั้นทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามาร่วมกันท างานใน
องค์การซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอ่ืนๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบเงินทุน รวมทั้ง
ข้อมูลสนเทศต่างๆเพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการออกจ าหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม 
(Peter F. Druckerอ้างถึงใน สมพงศ์เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุงเทพมหานคร : ไทย
วัฒนาพานิช, 2523)  

    แฮร์โรลด์คูนตซ์ (Harold Koontz) ให้ความหมายของการจัดการ หมายถึงการ
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน เงินวัสดุสิ่งของ เป็น
อุปกรณ์การจัดการนั้น (Harold Koontz อ้างถึงใน สมพงศ์เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ์ครั้งที่ 7, 
กรุงเทพมหานคร :ไทยวัฒนาพานิช, 2523) 

ธงชัย  สันติวงษ์  ( 2543 ) กล่าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว้ 3 ด้าน คือ 
1) ในด้านที่เป็นผู้น าหรือหัวหน้างาน งานบริหารจัดการ หมายถึงภาระหน้าที่ของบุคคลใด

บุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติตนเป็นผู้น าภายในองค์การ 
2) ในด้านของภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท างานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากร

ต่าง ๆ ในองค์การและการประสานกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน 
3) ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องท าให้งานต่าง ๆส าเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดีด้วยการอาศัยบุคคลต่างๆ เข้าด้วยกัน (ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, 2543) 
วิรัช   นิภาวรรณ  ( 2548 )  กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการ (Management Administration) การ

บริหารการพัฒนา (Development Administration) แม้กระทั่งการบริหารการบริการ (Service 
Administration) แต่ละค ามีความหมายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย
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3 ส่วน คือ หนึ่ง ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐ และ/หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ น ามาใช้ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช่วยให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ  สอง มี
กระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การคิด (Thinking) หรือการวางแผน (Planning) 
การด าเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) และสามมีจุดหมายปลายทาง คือการ
พัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งประเทศชาติมีความ
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพ่ิมขึ้นส าหรับส่วนที่แตกต่างกันคือ แต่ละค ามีจุดเน้นต่างกัน กล่าวคือการ
บริหารจัดการเน้นเรื่องการน าแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเข้ามาใช้ในการบริหารราชการเช่น การ
มุ่งหวังผลก าไร การแข่งขัน ความรวดเร็วการตลาด การประชาสัมพันธ์การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การ
ลดขั้นตอน และการลดพิธีการ เป็นต้นในขณะที่การบริหารการพัฒนาให้ความส าคัญเรื่องการบริหาร
รวมทั้งการพัฒนานโยบาย แผนแผนงาน โครงการ (Policy, Plan, Program, Project) หรือ
กิจกรรมของหน่วยงานของรัฐส่วนการบริหารการบริการเน้นเรื่องการอ านวยความสะดวกและการ
ให้บริการแก่ประชาชน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ,การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ (กรุงเทพมหานคร, 2548 ) 

สรุปการบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคม
ซึ่งจะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะต้องมีผู้น ากลุ่มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายใน
กลุ่มเพ่ือให้เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย  ซึ่งอาจเรียกว่าผู้บริหารและการบริหาร ตามล าดับ 
ดังนั้น ที่ใดมีกลุ่มท่ีนั่นย่อมมีการบริหาร 

ค าว่าการบริหารและการบริหารจัดการ รวมทั้งค าอ่ืนๆ อีก  เป็นต้นว่า การปกครอง 
(Government)การบริหารการพัฒนา การจัดการ และการพัฒนา (Development) หรือแม้กระทั่งค า
ว่า การบริหารการบริการ(Service Administration)  การบริหารจิตส านึกหรือการบริหารความรู้ผิดรู้ชอบ 
(Consciousness Administration) การบริหารคุณธรรม (Morality Administration)และการ
บริหารการเมือง (Politics Administration) ที่เป็นค าในอนาคตที่อาจถูกน ามาใช้ได้ค าเหล่านี้
ล้วนมีความหมายใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กับผู้มีอ านาจในแต่ละยุคสมัยจะน าค าใดมาใช้โดยอาจมีจุดเน้น
แตกต่างกันไปบ้างอย่างไรก็ตาม ทุกค าที่กล่าวมานี้เฉพาะในภาครัฐ ล้วนหมายถึง 

(1) การด าเนินงาน การปฏิบัติงานแนวทาง (Guideline) วิธีการ (Method) หรือมรรควิธี 
(Means) ใดๆ  

(2) ที่หน่วยงานของรัฐและ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐน ามาใช้ในการบริหารราชการหรือปฏิบัติงาน  
(3) ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
(4) เพ่ือน าไปสู่จุดหมายปลายทาง (End หรือ Goal) หรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น

กว่าเดิมเช่นมีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปสู่จุดหมายปลายทางเบื้องต้น (Primary Goal) คือ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการหรือช่วยเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการให้เป็นไปในทิศทางที่ดี
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กว่าเดิม หรือมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุด (Ultimate Goal) คือ การพัฒนา
ประเทศที่ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนเป็นต้น และทุกค าดังกล่าวนี้ อาจมองใน
ลักษณะที่เป็นกระบวนการ (Process) ที่มีระบบและมีหลายขั้นตอนในการด าเนินงานก็ได้ 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมรัฐ 
1.  วิวัฒนาการของธรรมรัฐ  ในโลกที่ก าลังก้าวเข้าสู่โลกาภิวัตน์อย่างเข้มข้น ค าและความคิด

เรื่องการจัดการปกครองหรือวิธีการปกครอง (Good Governance) สิ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างหนาหู
จนเสมือนว่าโลกาภิวัตน์ (Globalization) เป็นสิ่งที่คู่กันกับการจัดการปกครอง ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
โลกาภิวัตน์ได้สร้างพ้ืนที่ข้ามชาติ (Transnational Zone) ขึ้นมาและพร้อมๆ กันนี้ก็ได้สร้างประเด็น
และปัญหาข้ามชาติตามมาด้วยเช่นกัน และเนื่องจากโลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนประเด็น
และปัญหาข้ามชาตินี้ก็จะมีความซ้ าซ้อนในตัวมันเองตามกระบวนการโลกาภิวัตน์ไปด้วย ซึ่งการสร้างมิติ
ที่เป็นเรื่องข้ามชาตินี้ได้ท าให้อ านาจของรัฐชาติ (Nation-State) ถูกบั่นทอนลงและท าให้รัฐชาติ
ต้องมีการแปรรูปและปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี ่ยนแปลงตามกระบวนการของโลกาภิวัตน์   
ดังนั ้นโลกาภิวัตน์จึงท าให้เกิดการตั้งค าถามว่าเราควรจะมีการจัดการปกครองโลก คือ Global 
Governanceนี้ใหม่อย่างไร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2529 : อ้างถึงใน พฤทธิสาณ และคณะ ) 

กล่าวคือ เป็นการคิดใหม่ท าใหม่กับการปกครองแบบเดิมที่อิงอยู่กับอ านาจหน้าที่ที่เป็นทางการ
ของรัฐไปสู่การจัดการปกครอง โดยเป็นการจัดการปกครองที่มีเปูาหมายร่วมในลักษณะของอัตตา
ร่วมกันและกัน ซึ่งจะมีตัวแสดงหลากหลายและหลายระดับเหตุที่การจัดการปกครองมีตัวแสดงหลากหลาย
ก็เพราะจะมีทั้งตัวแสดงซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นทั้งรัฐและไม่ใช่รัฐ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรระหว่าง
ประเทศทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม และที่หลายระดับก็เพราะ
จะมีทั้งในระดับเหนือรัฐ ระดับรัฐ ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับความซับซ้อนและการมีลักษณะข้ามชาติ
ของโลกาภิวัตน์ (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา, 2547) 

ค าว่า การบริหารจัดการที่ดี หรือ ธรรมรัฐที่บางท่านเรียกว่าธรรมาภิบาลนั้น ตรงกับค าภาษาอังกฤษ
ว่า Good Governance ซึ่งได้มีการพูดถึงแนวคิดนี้เป็นครั้งแรกในแวดวงของหน่วยงานระหว่างประเทศ
ที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาประเทศนับแต่ปลายคริสต์ศักราชที่ 1980 เป็นต้นมา  
ธนาคารโลกได้มีการใช้ค าว่า Good Governance อย่างกว้างขวาง มูลจูงใจให้บุคคลเหล่านี้หันมามอง
การบริหารจัดการที่ดี คือ ความล้มเหลวของประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศ
ตามแนวทางของประเทศซีกโลกตะวันตก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาและแอฟริกา ทั้งนี้
มุมมองดังกล่าวถือว่ารัฐบาลเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ จึงมีการเรียกร้องให้มีการปรับปรุงแก้ไข
ระบบการบริหารงาน โครงสร้าง และระบบกฎเกณฑ์ที่มีความซับซ้อนของรัฐบาล เพ่ือเอ้ือต่อการน า
นโยบายลงสู่ขั้นของการปฏิบัติ 
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นอกจากวงการราชการหรือรัฐบาลแล้ว ค าว่า ธรรมรัฐยังมีใช้ในวงการบริหารงานภาคเอกชนอีกด้วย
โดยกลุ่มนักบริหารและนักวิจัยขององค์กรระหว่างประเทศ ถือว่าเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
ในสาขาการบริหารรัฐกิจ และธุรกิจเอกชน ต่อมาได้มีการเสนอแนวคิดเรื่อง Good Governance 
ในธุรกิจเอกชนด้วย Good Governance เมื่อแรกๆ ในภาษาไทยได้ใช้ค าว่าธรรมรัฐ โดยธีรยุทธ บุญมี 
เป็นผู้เริ่มใช้เป็นคนแรก 

ในวงการราชการของไทยมีการอธิบาย Good Governance ว่าคือ “การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี” โดยมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ประกาศใช้เพ่ือการบริหารราชการ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2542 (ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2544 : ค าน า) ค าว่า Good Governance นี้ในภาษาไทยยังมีการใช้ค า
ที่หลากหลายตามสภาพของกิจการและองค์กร เช่น ในวงการราชการใช้ค าว่า “การบริหารจัดการที่ดี” 
ในวงธุรกิจและประกอบการต่างๆ ภาคเอกชนใช้ค าว่า “บรรษัทภิบาล”เป็นนักวิชาการบางกลุ่มใช้ค าว่า 
“ธรรมรัฐ” และ “กลไกประชารัฐที่ดี” เป็นต้น ในเรื่องนี้ผู้วิจัยเห็นว่า ค าว่า Good Governance เป็นค า
เฉพาะที่ใช้กันทั่วไปอย่างกว้างขวาง เป็นค าสากลที่องค์การต่างๆ ระหว่างประเทศใช้กันอยู่แล้ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในวงการบริหารงานการเงินการคลัง เป็นค าที่ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วในภาษาอังกฤษ ดังนั้นใน
ภาษาไทยจึงควรมีค าเดียวที่ใช้ความหมายตรงกับค านี้เช่นกัน เมื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบ
แล้วผู้วิจัยเห็นพ้องกับศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542) ที่อธิบายว่า “ธรรมรัฐ” ที่มี
ความหมายตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า Good Governance ดังนั้น ในเอกสารวิจัยฉบับนี้จะใช้ค า
ว่า “ธรรมรัฐ” ในความหมายของ Good Governance โดยตลอด 

2.  ความหมายของธรรมรัฐ นักวิชาการซึ่งศึกษาและให้ความหมายของ Good Governance
ที่แตกต่างกัน ความหมายที่จะกล่าวต่อไปนี้ช่วยให้ทราบหลักการและขอบเขตของ Good Governance 
ได้อย่างด ี

องค์การสหประชาชาติ หรือ United Nations (UN) ให้ความส าคัญกับธรรมรัฐ เพราะเป็น
หลักการพื้นฐานในการสร้างความเป็นอยู่ของคนในสังคมทุกประเทศให้มีการพัฒนาที่เท่าเทียมกันและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การด าเนินการนี้ต้องเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
เพ่ือกระจายอ านาจให้เกิดความโปร่งใส ธรรมรัฐ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน และสังคม
อย่างเท่าเทียมกัน และมีค าตอบพร้อมเหตุผลที่สามารถชี้แจงกันได้ (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี
นานุรักษ,์ 2544 ) 

มหาธีร์  โมฮัมเหม็ด  ได้ให้ความหมายของค าว่า ธรรมรัฐ หมายถึง การใช้อ านาจทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และรัฐประศาสน์ เพ่ือบริหารกิจการต่างๆ ของชาติบ้านเมืองและหมายรวมถึง
กลไก กระบวนการ ความสัมพันธ์ และสถาบันต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันอยู่อย่างซับซ้อน ซึ่งประชาชน
ใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นช่องทางในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับชีวิตของประเทศ 
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เรื่องของการจัดการปกครองและการบริหารนั้นมิได้เป็นอาณาบริเวณที่รัฐจะผูกขาดบทบาทเอาไว้
แต่เพียงผู้เดียวได้อีกต่อไป ในปัจจุบันมีหน่วยอ่ืนๆ ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นหรือจัดตั้ง
กันมาเองได้อ้างสิทธิที่จะเข้ามามีบทบาทในการจัดการปกครองและการบริหารบ้านเมืองด้วยเช่นกัน 

ในกลุ่มประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือและองค์การพหุภาคีต่างๆ ได้มีบทบาทน าในการนิยาม
ความหมายให้แก่ ธรรมรัฐ โดยใช้ค าศัพท์นี้ในความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนี้ 

ในรายงานของธนาคารโลกที่ว่าด้วยเรื่องของการจัดการปกครองและการบริหารกับการพัฒนา
ปี 1992 ได้นิยามธรรมรัฐว่า เป็นแนวทางการใช้อ านาจเพ่ือการบริหารทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือจุดมุ่งหมายทางด้านการพัฒนา นิยามนี้ให้ความส าคัญแก่มิติที่ส าคัญ 
3 ด้าน ได้แก่ 

1.  ประเภทของระบบการเมือง 
2.  กระบวนการการใช้อ านานหน้าที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม 

เพ่ือจุดมุ่งหมายทางด้านการพัฒนา 
3.  ขีดความสามารถของรัฐบาลในการก าหนดนโยบายและการด าเนินการตามนโยบาย

อย่างมีประสิทธิผล 
โดยธนาคารโลกได้ก าหนดให้เรื่องการช่อราษฎร์บังหลวงเป็นประเด็นส าคัญ ในระเบียบ

วาระท่ีเกี่ยวกับเรื่องการจัดการปกครองและการบริหารของตน นอกเหนือจากระบบตรวจสอบภายใน
ที่ละเอียดถี่ถ้วนขึ้น ในการติดตามการท างานของบุคลากรซึ่งได้กลายเป็นประเด็นหลักของโครงการ
ธนาคารโลก 

โครงการดังกล่าวมีลักษณะ ดังนี้ 
1.  ความตกลงเต็มรูปแบบระหว่างธนาคารโลกกับประเทศผู้รับความช่วยเหลือ 
2.  ธนาคารโลกมีอ านาจในการก าหนด และใช้บังคับกฎเกณฑ์ กติกา และแนวปฏิบัติ 

ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างที่สมเหตุสมผล ตลอดจนการให้ข้อแนะน าต่างๆ เกี่ยวกับ
ระบบการตรวจสอบบัญชี 

นายโคฟ่ี  อันนัน (เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ) กล่าวว่า ธรรมรัฐ เป็นแนวทาง
การบริหารงานของรัฐที่เป็นการก่อให้เกิดความเคารพสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม สร้างเสริมประชาธิปไตย 
มีความโปร่งใส และเพ่ิมประสิทธิภาพ (สถาบันพระปกเกล้า, 2544 ) 

โครงการเพ่ือการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programmed)
หรือ UNDP ได้นิยาม ธรรมรัฐว่า เป็นการด าเนินงานของผู้มีอ านาจทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ที่จะจัดการกับกิจการของประเทศในทุกระดับ ที่ประกอบด้วยการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
รวมถึงประสิทธิผล และประสิทธิภาพ โดยมีพ้ืนฐานมาจากการให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมให้ประเทศ
ต่างๆ พัฒนาตนเองในลักษณะที่พ่ึงตนเองได้โดยเน้นการพัฒนาที่ให้ความส าคัญแก่ความเท่าเทียมกัน 
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ธนาคารโลก ใช้ค าว่า Good Governance ครั้งแรกใน ค.ศ. 1989 ในรายงานเรื่อง
“Sub Sahara : Form Crisis to Sustainable Growth”(นฤมล ทับจุมพล, 2541) โดยได้ให้ความหมาย
ของ Good Governance ว่าเป็นลักษณะวิถีทางของการที่มีการใช้อ านาจทางการเมืองเพ่ือจัดการงาน
ของบ้านเมือง โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื ่อการ
พัฒนาการมีธรรมรัฐจะช่วยให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี ้เพราะรัฐบาลสามารถ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบที่ยุติธรรม มีกระบวนการกฎหมายที่อิสระที่ท าให้การด าเนินการให้
เป็นไปตามสัญญามีระบบราชการ ระบบนิติบัญญัติ และสื ่อมวลชนที่มีความโปร่งใส รับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ (สถาบันพระปกเกล้า, 2544 ) 

คณิน  บุญสุวรรณ ได้เลือกใช้ค าว่า ธรรมรัฐ ในการอธิบายในเรื่องที่มิใช่การปกครองประเทศ
โดยตรง หรือมุ่งชี้ให้เห็นการอธิบายเรื่องการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะแต่จะเน้น
เรื่องภาครวมของสังคมที่ทุกฝุายต้องมีความสัมพันธ์หรือมีผลประโยชน์หรือผลกระทบได้เสียต่อกัน
อย่างใกล้ชิด เพราะค าว่า ธรรมรัฐ หมายถึง การปกปักรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องดีงาม อันมิใช่เป็นความปรารถนา 
ความต้องการ หรือเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกฝุายที่มีอยู่ในสังคม 

ยุค   ศรีอาริยะ (2546) กล่าวว่า ค าว่า ธรรมรัฐ มีความหมายไม่ตรงกับความหมายของ 
Good Governance นัก เพราะ Good Governance น่าจะหมายถึงระบบในการบริหาร และการจัดการที่ดี
มากกว่าจะหมายถึง การสร้างรัฐที่ดีงาม และหากใช้ค าไทยว่า ธรรมรัฐ ภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็นว่า  
Good State ไม่ใช่ Good Governance 

ธีรยุทธ   บุญมี (2541) ชี ้ว ่า ธรรมรัฐเป็นกระบวนความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ สังคมเอกชน และประชาชน ท าให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม
โปร่งใสตรวจสอบได้ และความร่วมมือของฝุายที่เกี่ยวข้องซึ่งขบวนการอันนี้จะก่อให้เกิดความ
เป็นธรรม ความโปร่งใส ความยุติธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนดี ในการที่จะสร้างธรรมรัฐใน
สังคมไทยนั้น ธีรยุทธ บุญมี เสนอให้มีการปฏิรูประบบ 4 ส่วน คือ ปฏิรูปภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ภาคเศรษฐกิจสังคม และการปฏิรูปกฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน และประชาชนต้องการให้มี
การตรวจสอบโดยสื่อมวลชน และนักวิชาการ (นพพล สุรนัคครินทร์, 2547 ) 

ประเวศ  วะศรี ให้ความหมายของ ธรรมรัฐ หมายถึง การที่ประเทศมีพลังขับเคลื่อนที่ถูกต้อง
เป็นธรรม โดยการทักทอทางสังคมเพ่ือสร้างพลังงานทางสังคม (Social Energy) เพ่ือน าไปสู่การ
แก้ปัญหาของประชาชาติ ซึ่งธรรมรัฐประกอบด้วยภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมที่มีความถูกต้องเป็น
ธรรม โดยรัฐและธุรกิจต้องมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบที่ถูกต้องตรวจสอบได้ และภาคสังคมที่
เข้มแข็ง (ประเวศ วะศรี, 2541 : 4 อ้างใน นพพล สุรนัคครินทร์, 2547 ) 

ชัยวัฒน์  สถาอานันท์ ได้ให้นิยามของธรรมรัฐว่า หมายถึง การบริหารกิจการของ
บ้านเมืองด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิของผู้คนเมืองอย่างเสมอกัน มีระบบตัวแทนประชาชนที่



24 
 

สะท้อนความคิดของผู้คนได้อย่างเที่ยงตรง มีรัฐบาลที่ไม่ถืออ านาจเป็นธรรม แต่ใช้อ านาจที่ประชาชน
จะตรวจสอบได้ ตัวรัฐบาลเองก็มีความเอื้ออาทรต่อผู ้คนสามัญเป็นอาภรณ์ประดับตน ไม่ดูถูก
ประชาชนด้วยการเอาความเท็จมาให้และมีอารยะพอที่จะแสดงความรับผิดชอบหากบริหารงาน
ผิดพลาดหรือไร้ประสิทธิภาพ (นฤมล ทับจุมพล, 2546 ) 

อานันท์ ปันยารชุน (2542) ได้ให้ค านิยามของธรรมรัฐว่า คือ ผลลัพธ์ของการจัดการกิจกรรม 
ซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไป ภาครัฐ และภาคเอกชน มีผลประโยชน์ร่วมกันได้กระท าลงไปในหลายทาง 
มีลักษณะเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งอาจน าไปสู่การผสมผสานผลประโยชน์ที่หลากหลาย และ
ขัดแย้งได ้

ประมวล  รุจนเสรี (2542) ได้นิยามความหมายของธรรมรัฐว่า คือ การปรับวิธีคิด  วิธี
บริหารราชการของประเทศไทยเสียใหม่ทั้งหมด โดยก าหนดเจตนารมณ์ของแผ่นดินขึ้นมาเพ่ือทุกคนทุก
ฝุายในประเทศจะร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันจัดการ ร่วมกันรับผิดชอบ แก้ปัญหาพัฒนาน าแผ่นดินไปสู่
ความมั่นคง ความสงบ สันติสุข มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและก้าวไกล 

บวรศักดิ์  อุวรรณโณ (2542 ) ได้ให้ค านิยามของธรรมรัฐว่า หมายถึง ระบบโครงสร้างและ
กระบวนการต่างๆ ที่วางกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความสมดุลขึ้นระหว่างภาคประชาสังคม
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคปัจเจกชนและครอบครัว ภาคต่างประเทศ เพ่ือที่ภาคต่างๆ ของสังคม
จะพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติสุข 

โดยเปูาหมายของธรรมรัฐ (Objective) ก็คือ การพัฒนาที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของ
ทุกภาคส่วนในสังคม กล่าวอีกในหนึ่งก็คือ ธรรมรัฐมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความเป็นธรรมในการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ใช่ภาคใดภาคหนึ่ง 

จากความหมายและค านิยามของค าว่า ธรรมรัฐ/ธรรมาภิบาล ที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งมี
ความหมายที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับลักษณะการปกครอง เขตพื้นที่และวัฒนธรรมขององค์กรต่างๆ 
อย่างไรก็ตามค านิยามเหล่านี้มักจะมีหลักการส าคัญที่ตรงกัน คือการมุ่งเน้นการพัฒนาที่ทุกฝุาย
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในกระบวนการของร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมกันรับผล  
ที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ เพ่ือให้การบริหารเกิดความโปร่งใส โดยต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝุายในสังคม 

3.   โครงสร้างของธรรมรัฐ 
ส านักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นองค์กรที่ก าหนดโครงการของธรรมรัฐ

จากผลการประชุมประจ าปีระหว่างส่วนราชการกับส านักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2542  
ได้ข้อสรุปว่า ธรรมรัฐ ของข้าราชการพลเรือนประกอบด้วยหลักการส าคัญ 6 หลัก คือ 

1.  หลักนิติธรรม คือ การสร้างกรอบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง
คือ การมีกฎหมายที่มีความชัดเจนและน ามาใช้อย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งระบบยุติธรรมและกฎหมายที่ส่งเสริม
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การพัฒนาและระบบการจัดการปกครองที่ดีนั้น คือการมีกฎหมายที่มีความชัดเจน และน ามาใช้
อย่างเป็นเอกภาพ ในระบบและกระบวนการยุติธรรมที่มีความเป็นวัตถุวิสัยและเป็นอิสระ และเป็นบทกฎหมาย
ที่มีบทลงโทษที่เหมาะสมเพื่อปูองปรามผู้คิดละเมิด หรือลงโทษผู้ที่ฝุาฝืนระบบกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมที่ดีจะช่วยส่งเสริมการปกครองตามหลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
เศรษฐกิจ ถ้าขาดระบบเช่นว่านี้ไปหรือมีระบบที่อ่อนแอจะท าให้ไม่ค่อยมีใครอยากจะลงทุน ต้นทุน
ในการท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจถูกบิดเบือนไป และพฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชน์จากค่าเช่า
จะแพร่กระจายอย่างกว้างขวางจะน าไปสู่การกระท าของบริษัทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
ในทุกระดับ 

2. หลักคุณธรรม คือ การปราบปรามทางทุจริตและการประพฤติมิชอบความหมายนี้
ครอบคลุมรูปแบบการช่อราษฎร์บังหลวงเกือบทั้งหมดทั้งภาครัฐและเอกชน ในส่วนของระบบราชการ
การทุจรติส่วนใหญ่หมายถึงการกระท าของหน่วยราชการ หรือของราชการที่มิชอบด้วยกฎหมาย
การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบจึงถือเป็นตัวชี้วัดส าคัญที่แสดงความตั้งใจจริง
ในการสร้างธรรมรัฐให้เกิดขึ้น 

3. หลักความโปร่งใส คือ มีกติกาตรงไปตรงมา ไม่ทุจริตคอรัปชั่นจ่ายอะไรตรวจสอบ
ได้หมด ไม่มีทุจริตคอร์รัปชั่น แล้วประชาชนสามารถเข้าถึงข่าวสารเป็นธรรมถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสนี้ต้องตอบได้ว่าท าอย่างไรทุกขั้นตอน หรือขอดูคะแนนได้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
และติดตามผลได้ สงสัยอะไรตรวจสอบได้ 

4. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง รับผิดชอบในฐานะหน้าที่ที่ท าอะไรแล้วต้อง สนองตอบ
ต่อสังคม มีหน่วยงานองค์กรพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ มีคุณธรรมแต่งตั้งโดยสุจริตเที่ยงธรรม มีอะไรต่างๆ
ที่ถูกต้องชอบธรรมอย่าไปคดโกง ถ้าเป็นอัตตาธิปไตยมีตนเองเป็นใหญ่ โลกาธิปไตยเอาพวกที่กดดันเป็นใหญ่ 
แต่ธรรมาธิปไตย เอาความถูกต้องดีงามเป็นใหญ่ 

5. หลักการมีส่วนร่วม คือ กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมได้เสียเข้ามามีบทบาท
และอิทธิพลในการตัดสินใจด าเนินนโยบายและมีส่วนในการควบคุมสถาบัน ตลอดจนการจัดสรร
การใช้และการรักษาทรัพยากรต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของตนอันจะท าให้เกิดการตรวจสอบ
การใช้อ านาจของรัฐ เมื่อพิจารณาในบริบทของการจัดการปกครองและการบริหาร การมีส่วนร่วม
จะเน้นการอุดหนุนให้ประชาชนพลเมืองซึ่งรวมทั้งผู้หญิงด้วย มีอ านาจมากขึ้นและเน้นความส าคัญ
ของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงและกิจกรรมต่างๆ ในภาคประชาสังคม 

6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความมีประสิทธิภาพ และ
ความมีประสิทธิผลทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ  ( ไชยวัฒน์ ค้ าชู อ้างถึงใน นพพล สุรนัคครินทร์, 
2547 ) 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 
ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2542 ทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติและรายงานผลต่อ
คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา ได้ระบุถึงธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล ประกอบด้วยหลักส าคัญ 6 หลัก ได้แก่ 
(ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2544 ) 

1.  หลักนิติธรรม 
2.  หลักคุณธรรม 
3.  ความโปร่งใส 
4.  ความรับผิดชอบ 
5.  หลักการมีส่วนร่วม 
6.  หลักความคุ้มค่า 
สาระส าคัญอันเป็นองค์ประกอบหลักของธรรมรัฐแต่ละองค์ประกอบมีดังนี้(ส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2544 ) 
1.  หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม

เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่า
เป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจส่วนบุคคล 

2.  หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมใหป้ระชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน
เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย
ประจ าชาติ 

3.  หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้า
และบริการที่มีคุณภาพแข่งขันในเวทีโลกได้ และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

4.  หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที ่ความส านึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการเคารพ
ในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

5.  หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ
โดยปรับปรุงกลไกการท างานของทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายประชาชนเข้าใจถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและมีกระบวนการ
ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
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6.  หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ความคิดเห็นในการตัดสินใจในปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ 
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542 ) ได้อธิบายว่า ราชสวดีธรรม เป็นธรรมของข้าราชการ หรือ 
หลักราชการมีทั้งหมด 49 ข้อ ธรรมของข้าราชการถือว่าเป็นธรรมรัฐที่ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติ
เพ่ือการเป็นข้าราชการที่ดี ตั้งแต่เริ่มรับราชการ จนถึงออกจากราชการ ดังนี้ 

1.   เมื่อเข้ารับราชการใหม่ๆ ยังไม่มีชื่อเสียงและยังไม่มียศศักดิ์ ก็อย่ากล้าจนเกินพอดี 
และอย่าขาดกลัวจนเสียราชการ 

2.   ข้าราชการต้องไม่มักง่าย ไม่เลินเล่อ เผลอสติ แต่ต้องมีความระมัดระวังให้ดีอยู่เสมอ 
ถ้าหัวหน้าทราบความประพฤติสติปัญญา และความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว ย่อมไว้วางใจ และเผยความลับ
ให้ได้ทราบด้วย 

3.   เมื่อหัวหน้าเรียกใช้งานในราชการ อย่าหวั่นไหวไปด้วยอ านาจอคติ พึงปฏิบัติงาน
ราชการให้ส าเร็จไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมดุจตราชูที่อยู่ในระดับเที่ยงตรง 

4.   เมื่อมีราชการเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ตามที เมื่อถูกเรียกใช้พึง
ปฏิบัติราชการนั้นๆ ให้ส าเร็จสมประสงค์ไม่พึงบิดพลิ้วหรือหวั่นไหวไปตามอารมณ์ 

5.   ทางเดินที่เขาตกแต่งไว้เป็นราชวิถี แม้จะได้รับพระราชานุญาตให้เดินด้วยก็ไม่ควรเดิน 
6.   ไม่พึงใช้ของเสมอราชาหรือหัวหน้า ไม่บริโภคให้ทัดเทียมกับพระราชา หรือหัวหน้า พึง

ปฏิบัติให้ต่ ากว่าทุกสิ่งทุกอย่าง 
7.   ไม่พึงใช้กิริยาท่าทีวาจาตีเสมอ กับพระราชาหรือหัวหน้า ต้องแสดงให้ต่างชั้นลงมา 

จึงจะชอบด้วยประเพณีนิยม และเป็นการรักษาตนให้พ้นราคีโทษ 
8.   เมื่อพระราชาทรงส าราญอยู่ในหมู่อ ามาตย์ มีพระสนมก านัลเฝูาแหนอยู่ราชเสวก  

ไม่พึงแสดงอาการทอดสนิทในพระสนมก านัล ไม่พึงเป็นคนฟูุงซ่าน แสดงอาการโอหังอย่างคะนองกาย 
คะนองวาจาให้เสียมารยาทของข้าเฝูา 

9.   ไม่พึงเล่นหัวกับพระก านัล 
10. ไม่พึงปรึกษาราชการในที่ลับ 
11. ไม่พึงลักลอบเอาพระราชทรัพย์ออกจากพระคลังหลวง 
12. ไม่พึงเห็นแก่หลับนอนจนแสดงให้เห็นเป็นการเกียจคร้าน 
13. ไม่พึงดื่มสุราจนเมามาย 
14. ไม่พึงฆ่าสัตว์ที่ได้รับพระราชทานอภัย 
15. ไม่พึงทะนงตนว่าเป็นคนที่พระราชาหรือหัวหน้าโปรดปรานแล้วขึ้นร่วมพระแท่น

บัลลังก์เรือพระท่ีนั่ง หรือรถพระท่ีนั่ง 
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16. ต้องรู้จักที่ เฝูาอันเหมาะสม อย่าให้ห่างเกินไปหรือชิดเกินไป ต้องอยู่ ในที่ ซึ่ง                   
พระราชทอดพระเนตรเห็นถนัด หรือฟังกระแสพระราชด ารัสได้โดยง่าย 

17. อย่าชะล่าใจเมื่อพระราชาทรงกระท าพระองค์เป็นเพ่ือน หรือเม่ือหัวหน้ากระท าตน
เป็นเพื่อน 

18. เมื่อได้รับการยกย่องเชิดชู ก็อย่าทะนงตัวอวดตัวว่าเป็นปราชญ์ราชบัณฑิตและไม่
ควรจ้วงจาบเพ็ดทูลพระราชาหรือเสนองานต่อหัวหน้าในลักษณะที่เป็นการเย่อหยิ่งทะนงตน 

19. แม้ได้รับพระราชทานราชานุญาตให้เข้านอกออกในได้ก็ไม่ควรทอดสนิท แต่ควรขอ
พระบรมราชานุญาตก่อนทุกครั้งไป ให้มีสติด ารงตนเป็นคนรอบคอบเสมอ 

20. เมื่อพระมหากษัตริย์จะทรงยกย่องพระราชโอรส หรือพระราชวงศ์โดยพระราชทาน
บ้าน นิคมรัฐ หรือชนบทให้ครอบครอง ก็ควรนิ่งดูก่อนไม่ควรด่วนเพ็ดทูลหรือโทษ 

21. เมื่อพระราชาหรือหัวหน้าจะบ าเหน็จความชอบแก่ผู้ใดไม่ควรทูลหรือเสนอตัด                    
ขัดลาภของผู้นั้น พึงรอบคอบสอบสวนให้ถ้วนถี่ มีจิตใจที่อ่อนโยนโอนไปในทางท่ีเหมาะที่ควร 

22. ข้าราชการต้องเป็นคนไม่เห็นแก่ได้ ไม่ยอมตนให้ตกอยู่ในอ านาจของความอยากต้อง
ท าตัวให้เหมือนปลา คือท าไม่มีลิ้น ไม่เจรจาหาเรื่องให้เกิดความขุ่นเคืองแก่หัวหน้าหรือเพ่ือน
ข้าราชการด้วยกนั 

23. ไม่ใช้จ่ายเงินของแผ่นดินไปในทางฟุุมเฟือยสุรุ่ยสุร่าย 
24. ต้องสอดส่องรักษางานราชการให้ดี อย่าให้ผิดระเบียบ ประเพณีและกฎหมาย และ

ต้องต่อสู้กับอุปสรรคข้อขัดแย้งและเหตุขัดขวางเสมอ 
25. ต้องไม่มัวเมาในสตรี เพราะจะท าให้เสื่อมจากอ านาจและเกิดราคีโทษในราชการ 
26. ไม่ควรพูดมากเกินพอดี แต่ก็ไม่ควรนิ่งเสียเรื่อยไป 
27. เมื่อถึงคราวที่ต้องพูดให้พูดพอเหมาะพอควร และพูดอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนและให้นิ่ง

เมื่อถึงคราวต้องให้นิ่ง 
28. ข้าราชการต้องอดทนไม่ฉุนเฉียว ไม่โกรธง่าย และไม่ต้องพูดหรือกระทบกระเทียบ

เปรียบเปรย 
29. ต้องเป็นคนมีความสัตย์จริงต่อค าพูดของตนเสมอ พูดจาให้นิ่มนวลสุภาพไม่สอดเสียด

ยุยงให้เกิดความบาดหมางและแตกสามัคคีกัน ไม่พึงกล่าวถ้อยค าที่เพ้อเจ้อ เหลวไหลไร้ประโยชน์ 
30. ข้าราชการต้องบ ารุงเลี้ยงดู บิดามารดา ให้ผาสุก เคารพนบนอบและเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล

ต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูล 
31. ต้องละอายต่อความชั่ว เกรงกลังต่อความผิดไม่ประพฤติละเมิดศีลธรรม และเป็น

มิตรที่ดีในครอบครัว 
32. ต้องมีระเบียบวินัย และมีมารยาทสุภาพงดงามเสมอ 
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33. มีศิลปะในการปฏิบัติราชการให้ด าเนินไปโดยรวดเร็ว และส าเร็จเป็นผลดีเสมอ 
34. ต้องฝึกใจฝึกตนให้มั่นอยู่ในความดี มีอัธยาศัยอ่อนโยนไม่ถือตัวอวดดี ไม่หวั่นไหวไป

ตามโลกธรรม 
35. ต้องขยันขันแข็งในหน้าที่ราชการ 
36. ให้เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ สะอาดในหน้าที่การงาน 
37. ให้เป็นคนเฉลียวฉลาด รู้จักฐานะอันควรและไม่ควร 
38. ต้องประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน มีความเคารพย าเกรงในผู้ใหญ่เหมือนตนประพฤติตน

มั่นอยู่ในความดี และมุ่งม่ันท าแต่ความดี 
39. ควรปลีกตนให้ห่างจากบุคคลที่พระราชาหรือประมุขของประเทศอ่ืน  ๆส่งมาสืบราชการลับ 

ให้จงรักภักดีแต่ในเจ้านายและพระราชาของตนเท่านั้น ไม่ฝักใฝุราชส านักอ่ืน 
40. ข้าราชการพึ่งใฝุใจเข้าไปหาสมณะและพราหมณ์ ผู้ทรงศีล เป็นนักปราชญ์หรือรู้หลัก

นักปราชญ์ดี เพื่อรักษาศีลฟังธรรมบ้าง บ ารุงท่านบ้าง ศึกษาถ่ายทอดเอาความรู้จากท่านบ้าง 
41. ข้าราชการไม่ควรลบล้างราชประเพณี ในการบริจาคทาน ควรรักษาไว้ให้มั่นคง เมื่อ

ถึงคราวที่ทรงจะบริจาคทานก็ไม่ต้องกีดกันโดยประการใดๆ ทั้งสิ้น 
42. ข้าราชการต้องเป็นคนมีปัญญา มีความรู้ ฉลาดเฉลียว และเข้าใจวิธีการทั่วๆ ไป 

ได้เป็นอย่างดี รู้จักกาลสมัยที่ควรหรือไม่ควร 
43. ข้าราชการต้องหมั่นขยันในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่เลินเล่อหละหลวมต้องตรวจสอบดูแล

ให้รอบคอบ ท างานให้ส าเร็จเสร็จสิ้นไปโดยครบถ้วนดีเสมอ 
44. บุตรธิดาหรือพ่ีน้องที่ประพฤติไม่ดี ท าตนเหมือนคนตายแล้ว มีแต่จะคอยล้างผลาญ

ก็ไม่ควรยกย่อง ส่วนทาสกรรมกรและคนใช้พฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานโดยสม่ าเสมอ 
ควรยกย่องชมเชย และควรให้ความอุปการะเลี้ยงดูอย่างดี 

45. ไร่นาและปศุสัตว์ ข้าวในยุ้งฉาง ควรตรวจดูอยู่เป็นประจ า ตลอดจนการใช้จ่ายใน
ครอบครัวก็พึงรู้จัดก าหนดประมาณ 

46. ข้าราชการต้องเป็นผู้มีศีลธรรมประจ าตน มีความซื่อสัตย์ไม่เห็นแก่ได้ไม่เข้าข้าง คนผิด 
เป็นคนซื่อสัตย์จงรักภักดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

47. ข้าราชการต้องรู้จักพระราชนิยม ความนิยมของเจ้านายปฏิบัติให้ต้องตามพระราช
ประสงค์ ไม่ฝุาฝืนขัดขืนพระราชอัธยาศัยหรืออัธยาศัย 

48. เวลาผลัดพระภูษาลงสรงสนาน ราชเสวกพึงก้มศีรษะลงช าระพระบาท แม้จะถูกกริ้ว
กราดจนถึงต้องราชอาญาก็ไม่พึงโกรธตอบ 

49. ต้องสักการบูชาพระราชา ผู้ซึ่งถือว่าเป็นยอดปราชญ์ และเป็นผู้พระราชทานสมบัติ
อันถึงใจให้ทุกๆ อย่าง 
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4.   การปฏิบัติตามธรรมรัฐ 

จากแนวความคิดในการปกครองตามแนวธรรมรัฐได้เผยแพร่และเข้ามามีบทบาท
ในการจัดระบบการปกครองของรัฐบาลไทย โดยส านักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบว่าด้วยการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มาใช้แล้ว ได้มีหน่วยงานต่างๆ น าหลักการดังกล่าวมาปฏิบัติ
ชัดเจนมากขึ้น ในส่วนเทศบาลและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นต่างๆ ก็ได้น าธรรมรัฐมาปรับใช้ในการบริหาร
จัดการเช่นเดียวกัน  

5.    ตัวชี้วัดธรรมรัฐ ในการน าธรรมรัฐไปปฏิบัติในหน่ายงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ความจ าเป็นที่หน่วยงานจะต้องมี ตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ว่าพฤติกรรมต่างๆ ของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานมากหรือน้อยเพียงใด ตัวชี้วัดทางด้านธรรมรัฐ
จึงเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญยิ่งที่จะใช้ตรวจสอบระดับธรรมรัฐของแต่ละองค์กร ในทุกระดับทุกหน่วยงาน 
เอเจอร์ Agere. (2545 อ้างถึงใน สุวกิจ ศรีปัดถา, 2545 ) อธิบายว่า สิ่งที่มีความสัมพันธ์กันในการ
ปกครอง และการบริหาร อันเป็นตัวบ่งชี้ธรรมรัฐที่มีอยู่ในประเทศไทย ดังนี้ 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับตลาด 
2.  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน 
3.  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับภาคเอกชนหรือกลุ่มทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวโดย

สมัครใจ 
4.  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง/นักการเมือง กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง/

ข้าราชการ 
5.  ความสัมพันธ์ระหว่างฝุายนิติบัญญัติกับฝุายบริหาร 
6.  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐชาติกับสถาบันระหว่างประเทศ 
ตัวชี้วัดธรรมรัฐของแต่ละองค์กรจะต้องเหมาะสมของแต่ละชนิดขององค์กร อาจพิจารณา

ตามหลักต่อไปนี้ (สถาบันพระปกเกล้า, 2544 อ้างถึงใน สุวกิจ ศรีปัดถา, 2545 ) 
1.  ต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละหน่วยงาน 
2.  ต้องสามารถน าไปปฏิบัติได้ และมีความโปร่งใสในตัวชี้วัดเอง 
3.  ต้องมีคุณภาพและความแม่นย าของตัวชี้วัดและกรอบตัวชี้วัด 
4.  ต้องมีข้อมูลที่สนับสนุนการได้มาซึ่งตัวชี้วัด 
5.  ต้องสามารถระบุผลที่จะได้รับจากตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจน 

6.   ธรรมรัฐกับการบริหารงาน 
เป็นค าที่ใช้นิยามพฤติกรรมภาคปฏิบัติงานในการบริหารจัดการของทุกหน่วยงาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานเทศบาล ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลมีหน้าที่
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ก าหนดนโยบายอนุมัติงบประมาณ และควบคุมการบริหารจัดการของเทศบาลโดยให้นายกเทศมนตรี
เป็นผู้น านโยบายของคณะสภาเทศบาลไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งสภาเทศบาลมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการ
บริหารจัดการของเทศบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ในเรื่องการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารงานเทศบาลนั้น มีหลักการที่ส าคัญว่า 
เทศบาลล้วนอยู่ในภายใต้ความกดดันที่ต้องแข่งขันกันในแง่ คุณภาพ ของการบริหารงานกับท้องถิ่นอื่น
และสภาวะสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในขณะเดียวกันต่างก็ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดแนวทางการปรับปรุง เทศบาลที่เห็นชัดเจนทั่วโลก คือ กระแสการบริหารจัดการที่ดี
และเป็นอิสระในการบริหารจัดการมากขึ้น เพราะทุกภาคส่วนมีความเชื่อว่าหากเทศบาลมีอิสระใน
การบริหารงานแล้วจะเป็นสิ่งที่เอ้ือให้เทศบาลสามารถบรรลุพันธกิจในสภาวการณ์แข่งขันสูงได้ 

ในประเทศไทยได้มีการกล่าวถึง ความเป็นอิสระของการบริหารงานเทศบาลมาเป็น
เวลานานหลายปีเอกสารที่ยืนยันแนวคิดนี้ ได้แก่ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และได้มี     
การปรับปรุงมาจนถึงฉบับที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันได้มีการให้อ านาจในการบริหารจัดการอย่างชัดเจน 
และเป็นอิสระ เพ่ือให้เทศบาลสามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

จากพระราชบัญญัติเทศบาลและระเบียบการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
2542 ได้มีแนวทางในการก าหนดกรอบในการบริหารจัดการ โดยเทศบาลจ าเป็นต้องมีความเป็นอิสระ
ในด้านการบริหารจัดการ และการบริหารจัดการที่ดีนั้น ต้องน าหลักธรรมรัฐเข้ามาปรับใช้ในการ
บริหารงานเทศบาล ซึ่งองค์ประกอบของธรรมรัฐนั้นกล่าวไว้ดังต่อไปนี้ 

1.  การรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานและการควบคุมการบริหารงานที่เข้มแข็ง โดยมี
กฎระเบียบที่ชัดเจนไม่เกิดความคลุมเครือ 

2.  ความมีประสิทธิผล กล่าวคือ เทศบาลต้องเพ่งเล็งไปที่ความเป็นเลิศของคุณภาพงาน
ที่ออกมาสู่สายตาของประชาคม 

3.  ความมีประสิทธิภาพ ต้องค านึงถึงรายรับรายจ่าย ต้องรู้ต้นทุน มีประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากรเน้นความคุ้มค่าเป็นหลักส าคัญ 

4.  หลักการประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม ต้องยึดหลักปฏิบัติ 2 แนว คือ การจัดการ
แบบมีส่วนร่วมและการร่วมใช้อ านาจหรือกระจายอ านาจบุคลากรทุกคนของเทศบาล ควรมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและกระจายอ านาจการตัดสินใจไปยังหน่วยย่อยหรือหน่วยปฏิบัติ 

5.  ความยุติธรรม โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของเทศบาลเป็นหลักส าคัญ 
6.  ความสามารถคาดการณ์ได้ นั่นคือ คาดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.  ความยืดหยุ่น หมายถึง การจัดการต่างๆ ต้องสามารถแปรเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

ของสถานการณ ์
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2.1.3  หลักการบริหารจัดการที่ดีของสถาบันพระปกเกล้า 
               การบริหารรัฐกิจแนวใหม่เป็นเรื่องของการที่รัฐบาลไม่ควรบริหารงานในลักษณะองค์กร
ธุรกิจ แต่เป็นการบริหารงานด้วยการยึดหลักประชาธิปไตย หลายประเทศในโลกกาลังด าเนินการอยู่
บนพ้ืนฐานของหลักการนี้ และมีการยอมรับในแนวทางการท างานที่ยึดหลักประชาธิปไตยมากขึ้น มี
การให้ความส าคัญกับเรื่องต่างๆหลายเรื่อง เช่นความสนใจของสาธารณชน กระบวนการบริหารหรือ
การปกครอง และการเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการมีการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ
ใหม่ในการพัฒนานโยบายและปฏิบัติตามนโยบาย มีการรับรู้ มีการเคารพและยอมรับศักดิ์ศรีของการ
เป็นพลเมืองมากขึ้น  
               โดยปกติข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามากขึ้น  เมื่อมีการเพ่ิม
หรือขยายการให้บริการของตนและมีการติดต่อกับประชาชนมากขึ้น  ผู้บริหารจะรู้สึกว่าตนได้
ประโยชน์จากการรับฟังประชาชนมากขึ้น และจากการบริการมากกว่าการกากับดูแลเท่านั้น 
ประชาชนและข้าราชการจึงท างานร่วมกัน และระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกันด้วย  
             ทัศนคติที่กล่าวมาแล้วเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีที่ก าลังเกิดขึ้น อย่างไรก็ดีเนื่องจากปัญหาในการ
บริหารงานมีความซับซ้อน และทรัพยากรมีจ านวนจ ากัด ทั้งยังมีสาธารณชนคอยวิพากษ์การท างาน
ของข้าราชการอยู่เสมอ หน่วยงานราชการควรจะด าเนินการอย่างไร ค าตอบในเรื่องนี้อาจไม่ง่ายแต่
การยอมรับที่จะท างานเพ่ือบริการสาธารณะอาจจะเป็นปัจจัยที่ช่วยท า ให้การท างานประสบ
ความส าเร็จได้ สิ่งที่ยังขาดอยู่คือหลักการที่จะแสดงถึงผลของการมีค่านิยมของการให้บริการ
สาธารณะ ที่ผ่านมาก็มีการเคลื่อนไหวเพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการท างานของหน่วยงานราชการอยู่
มาก เช่นเรื่องของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ การทบทวนการท างาน การบริหารที่มุ่งผลลัพธ์ และการ
บริหารคุณภาพ เป็นส าคัญ อย่างไรก็ดีในการบริหารรัฐกิจสิ่งที่จัดว่ามีค่ามากที่สุดก็คือการบริการ
ประชาชน  

การบริหารรัฐกิจแบบเดิมๆเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสนใจอยู่ที่การให้บริการโดยผ่าน
หน่วยงานของรัฐ มีการก าหนดนโยบายสาธารณะ มีการบริหารงาน และมีการปฏิบัติตามนโยบาย ที่
อาจมีเรื่องทางการเมืองเข้ามาเก่ียวข้อง และนักบริหารรัฐกิจจะเป็นเพียงผู้มีบทบาทในการปฏิบัติตาม
นโยบายเสียมากกว่า ผู้บริหารจะรับผิดชอบต่อนักการเมืองที่ถูกเลือกเข้ามาตามวิถีประชาธิปไตย
มากกว่ารับผิดชอบต่อประชาชน มีเรื่องของการรายงานตามล าดับขั้นในการท างานตามแผนงาน และ
โครงการต่างๆ มีการควบคุมโดยผู้บริหารระดับสูงๆต่อไป ค่านิยมสาธารณะจะเป็นเรื่องของ
ประสิทธิภาพและการมีเหตุผล องค์กรจะด าเนินการไปด้วยระบบปิดเพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การ
เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนมีจ ากัด บทบาทของนักบริหารจึงเป็นเพียงการวางแผน จัดองค์กร การ
จัดหาบุคคลากร การสั่งการ การประสานงาน การรายงานและการท างบประมาณ ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้
ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้บริหารในองค์กรของรัฐต่างด าเนินการกันอยู่เป็นปกติ  
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บัดนี้การมีกระแสการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ที่ให้ความส าคัญกับหลักการของประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม การให้ความส าคัญกับประชาชน การมุ่งให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามแนวคิดของ
การบริหารแนวใหม่จึงเกิดขึ้น การบริหารรัฐกิจแนวใหม่เป็นการรวมกลุ่มของแนวคิดและการปฏิบัติ 
เป็นหลักการที่ใช้การด าเนินงานแบบเอกชนและธุรกิจในภาคราชการ หรือท าราชการให้เหมือนธุรกิจ
แต่ไม่ใช่ให้เป็นองค์กรทางธุรกิจ นักทฤษฎีที่ศึกษาเรื่องของการเป็นพลเมือง เรื่องของชุมชน ประชา
สังคม มนุษยวิทยาองค์การและการบริหารรัฐกิจแนวใหม่เป็นผู้ที่ได้มีส่วนในการผลักดันให้เกิดการ
อภิปรายกันถึงหลักการบริหารแนวใหม่ๆขึ้น ซึ่งอาจมีหลักการหลากหลายแตกต่างกันออกไป 
(Denhardt and Denhardt, 2003 ) อาท ิ 

- การมุ่งให้บริการแก่ประชาชนไม่ใช่การกากับ ข้าราชการจึงไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนแต่ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนด้วย  

- การส ารวจความสนใจและความต้องการของสาธารณชน เพ่ือสร้างความสนใจร่วมและ
รับผิดชอบร่วมกัน  

- การให้คุณค่าแก่ประชาชนในฐานะของการเป็นพลเมืองมากกว่าการเป็นผู้ประกอบการ โดย
ข้าราชการจะยอมรับที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือสังคมมากกว่าการเป็นผู้จัดการธุรกิจที่คิดและท า เสมือนเงิน
หลวงเป็นเงินของตนเอง  

- การคิดอย่างมีกลยุทธ์ แต่ปฏิบัติอย่างเป็นประชาธิปไตย นโยบายและโครงการต่างๆจะ
สนองความต้องการของสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิผลหากมีการท างานร่วมกัน  

- การตระหนักว่าการมีส านึกรับผิดชอบไม่ใช่เรื่องง่าย ข้าราชการไม่ควรสนใจแค่เรื่องของการ
ท างานตามนโยบาย หรือเรื่องการตลาด และการอยู่รอดของตน แต่ต้องสนใจเรื่องของกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญ ค่านิยมของชุมชน สังคม บรรทัดฐานทางการเมือง มาตรฐานวิชาชีพ และความสนใจ
สาธารณะด้วย  

- การบริการมากกว่าก ากับ มีการสร้างค่านิยมร่วม การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางนโยบายถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์และค่านิยมร่วมกันด้วย  

- การค านึงว่าประชาชนเป็นผู้มีคุณค่าไม่ใช่แค่ผลผลิต หน่วยงานราชการต่างๆจะประสบ
ความส าเร็จในระยะยาวหากด าเนินการด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างการเป็น
ผู้น าร่วมกันกับประชาชนบนพื้นฐานของการเคารพประชาชน  

เมื่อพิจารณาหลักการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ที่กล่าวแล้วจะพบว่าประชาชนเป็นปัจจัยส าคัญ 
เป็นหัวใจของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่นี้ เพราะประชาชนมีฐานะของการเป็นพลเมือง และการเป็น
หุ้นส่วนในการด าเนินกิจกรรมเป็นสิ่งส าคัญ เมื่อเป็นพลเมืองและหุ้นส่วน การปรึกษาหารือ การ
เปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วม การท างานอย่างโปร่งใส การท างานที่มีหลักการ การยึดหลักนิติธรรมจึง
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เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จัดเป็นคัมภีร์ส าคัญ
ของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ทั้งหมด โดยพิจารณาได้จากการมีเจตนารมณ์
ที่มุ่งส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
ตรวจสอบอ านาจรัฐ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่และส่งเสริมการกระจายอ านาจเป็น
ส าคัญ ทั้งนี้จึงกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากมุ่งก่อให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองแล้วยังมุ่งให้
เกิดการปฏิรูปทางการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลักการบริหารแนวใหม่อีกด้วย    อนึ่งหลักการ
การบริหารแนวใหม่ที่ก าลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้คือ   การบริหารจัดการที่ดี   หรือธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ซึ่งองค์กรภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจและพยายามที่จะน ามาใช้เพ่ือให้
เกิดผลลัพธ์ของการท างานที่ดีที่สุด โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการมีหลักการดังกล่าว 
ธรรมาภิบาล กับ การบริหารแนวใหม่ 

ธรรมาภิบาลจัดเป็นแนวคิดส าคัญในการบริหารงานและการปกครองในปัจจุบัน เพราะโลก
ปัจจุบันได้หันไปให้ความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตน์และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี มาก
ขึ้น แทนการสนใจเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมดังแต่ก่อน เพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมี
ความส าคัญกระทบถึงกัน การติดต่อสื่อสาร การด าเนินกิจกรรมในที่หนึ่งมีผลกระทบต่ออีกที่หนึ่ง การ
พัฒนาเรื่องของการเมืองการปกครองได้มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางมากข้ึน หากจะให้ประเทศมีการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งด าเนินธุรกิจ หรือปฏิบัติราชการต่างๆโดยไม่ให้ความสนใจถึงเรื่องของ
สังคม ประชาชน และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป การมีการบริหารจัดการที่ดีจึงเข้ามาเป็น
เรื่องท่ีทุกภาคส่วนให้ความส าคัญและเริ่มมีการน าไปปฏิบัติกันมากข้ึน  
  ดังกล่าวแล้วธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี  เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
ประชาชน โดยเฉพาะข้าราชการ และพนักงานบริษัทเอกชนเพราะธรรมาภิบาลเป็นการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งมั่นอยู่บนหลักการบริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มี
จิตส านึกในการท างาน มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระท า พร้อมตอบค าถามหรือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและพร้อมรับผิด มีศีลธรรม จริยธรรมในการท างาน การค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการรับรู้ 
ตัดสินใจ ดาเนินการและประเมินผล ตลอดจนร่วมรับผลจากการตัดสินใจร่วมนั้น มีการส่งเสริมสถานภาพ
หญิงชาย และการให้ความส าคัญกับกลุ่มต่างๆ รวมทั้งคนด้อยโอกาส ตลอดจนการ สร้างความเท่าเทียม
กันทางสังคมในการรับโอกาสต่างๆที่ประชาชนพึงจะได้รับจากรัฐอีกด้วย 

ธรรมาภิบาลเป็นทั้งหลักการ กระบวนการและเป็นเปูาหมายไปในตัว การมีธรรมาภิบาลอาจ
น ามาสู่การมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ในที่สุดและการมีประชาธิปไตยก็น ามาสู่การมีผลทางสังคมคือ
การมีการพัฒนาประเทศไปในทางที่สร้างความสงบสุขอย่างต่อเนื่องและสถาพร ตลอดจนน ามาสู่การ
แก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นได้โดยสันติวิธี  
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ธรรมาภิบาลมาจากไหน 
ธรรมาภิบาลไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มีสอนอยู่ในหลักศาสนาต่างๆอยู่แล้ว แต่มิได้เรียกอย่างที่เรียก

กันในปัจจุบันนี้ ในพุทธศาสนามีการสอนเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีกันมาตั้งแต่
พุทธกาลแล้ว โดยหากเราพิจารณาคาสอนของพระพุทธเจ้า จะเห็นว่าเป็นหลักธรรมที่สอดคล้องกับ
เรื่องของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่และมีการน ามาใช้ในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งใน
ศาสนาอ่ืนๆก็คิดว่ามิได้แตกต่างกันมากนัก มีคาสอนมากมายที่ระบุชัดเจนถึงหลักการธรรมาภิบาล
หรือการบริหารจัดการที่ดี อาทิการเป็นคนสมบูรณ์แบบ หรือ ideal person นั้นจะน าหมู่ชนและ
สังคมไปสู่สันติสุขและสวัสดี โดยประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 7 ประการ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) 
, 2541) ตามหลักสัปปุริสธรรม ซึ่งเป็นธรรมของคนดี การรู้หลักและรู้จักเหตุ เป็นการรู้กฎเกณฑ์ของ
สิ่งทั้งหลาย รู้หน้าที่ของตนเอง อันจะท าให้ปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่ มีความส านึกรับผิดชอบ ความ
มุ่งหมายและรู้จักผล เข้าใจวัตถุประสงค์ของงานที่ท า ท าให้ท างานแล้วเกิดผลสัมฤทธิ์ ก่อให้เกิด
ประสิทธิผล รู้ตน รู้จักตนเอง ว่าโดยฐานะ เพศ ก าลัง ความรู้ ความสามารถ เป็นอย่างไร และท าการ
ต่างๆให้สอดคล้อง รู้ประมาณ รู้จักพอดี รู้กาล รู้กาลเวลาที่เหมาะสม ระยะเวลาที่พึงใช้ในการ
ประกอบกิจ หน้าที่การงาน รู้ว่าเวลาไหนควรท าอะไร อย่างไร วางแผนการใช้เวลา เป็นการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง รู้ชุมชน รู้จักถิ่น ที่ชุมนุม ชุมชน การอันควรประพฤติในที่
ชุมชน รู้ระเบียบวินัย ประเพณี วัฒนธรรม ท าให้ประพฤติตัวถูกหลักนิติธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
ของท้องถิ่นนั้น รู้บุคคล รู้จักและเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคล เป็นการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
สันติสุขและเกิดสัมฤทธิผลของงานได้ในที่สุด นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย จึง
อาจกล่าวได้ว่า ธรรมาภิบาลส าหรับคนไทยแล้วมิใช่เรื่องใหม่แต่อย่างไร เพียงแต่มีได้นามาปฏิบัติให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ในช่วงปี 2539 - 2540 แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการที่ดีได้เผยแพร่สู่สังคมไทย โดยองค์กร
พัฒนาในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งนักวิชาการที่ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการ
ที่ดีในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้หยิบยกปัญหาที่เป็นผลกระทบจากการมีระบบ
บริหารจัดการที่ไม่ดีและแนวทางสร้างระบบที่ดีขึ้นมาเป็นประเด็นในการสร้างความเข้าใจและระดม
ความเห็นจากประชาชนในภาคส่วนต่างๆของสังคมเป็นผลให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมเกิดการ
ตื่นตัวในเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง องค์กรต่างประเทศที่ให้เงินกู้และเงินช่วยเหลือเช่นธนาคารโลก 
และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ เพ่ือให้ประเทศก าลังพัฒนาเป็นแนว
ปฏิบัติ เพ่ือการน าเงินไปใช้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีหลักการของการมีธรร
มาภิบาลหลายหลักการแตกต่างกันออกไป แต่ก็มักมีหลักการพ้ืนฐานคล้ายกัน หลักการพ้ืนฐานที่
ส าคัญคือ หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส ส านึกรับผิดชอบ และประสิทธิภาพประสิทธิผล  
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ค าว่า ธรรมาภิบาล เกิดจากคาว่า “ธรรม” บวกกับ “อภิบาล” (การรักษายิ่งธรรม) มาจากค า
ภาษาอังกฤษว่า good governance โดยค าว่า governance (การอภิบาล) คือ วิธีการใช้อ านาจเพ่ือ
การบริหารทรัพยากรขององค์กร good governance (ธรรม + อภิบาล = ธรรมาภิบาล) จึงเป็น
วิธีการที่ดีในการอ านาจ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร (โดย ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณ
โณ ได้ทาการให้ค าจ ากัดความสั้นๆนี้ไว้ในการบรรยายนักศึกษาที่สถาบันพระปกเกล้า) อย่างไรก็ดี คา
ว่า good governance นี้คณะกรรมการบัญญัติศัพท์รัฐศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติว่า “ 
วิธีการปกครองที่ดี” แต่นักวิชาการบางท่านใช้ค าว่า “ธรรมรัฐแห่งชาติ ” (Boomni, 2002) ซึ่งไม่ตรง
กับความหมายในภาษาอังกฤษ เพราะ “ธรรมรัฐ “  แปลว่า  “รัฐที่มีธรรม” แต่มีการให้ความหมาย
โดยทางกรรมการข้าราชการพลเรือนว่า “สุประศาสนการ”ซึ่งต่อมาศาสตราจารย์บวรศักดิ์  อุวรรณ
โณ ได้น าเสนอคาว่า “ธรรมาภิบาล” (จ านง ทองประเสริฐ, 2545 ) และทางสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ใช้คาว่า “การบริการกิจการและสังคมที่ดี” ขณะที่ทาง
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานใช้ค าว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ดังปรากฏในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย, 2546) อย่างไรก็ตามในที่นี้จะขอ
ใช้ค าว่า “ธรรมาภิบาล”เพราะมีการน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย กระชับและเข้าใจกันอยู่มากแล้ว  

ในส่วนของประเทศไทยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย  โดยในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ได้ก าหนดแนวทางเพ่ือสร้างการบริหารจัดการที่ดี
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาประชารัฐ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการ 
การสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชน เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน เพ่ือให้เกิดการ
ประสานร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ยังคงให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่องกับการ
สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยได้ขยายกรอบการด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม 
ได้แก่ การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในภาคธุรกิจเอกชน การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ
กลไกตรวจสอบทั้งที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และกลไก
ตรวจสอบสาธารณะในภาคประชาชน รวมทั้ง การปลุกจิตสานึกของประชาชนในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม ความพอดี เพ่ือเป็นรากฐานส าคัญของการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทย  

ผลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมาของหน่วยงานราชการจัดว่ามีความสอดคล้องกับทิศทาง
ของแผนพัฒนาฯ ในหลายส่วน โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูประบบราชการที่ได้มีการจัดทาแผนปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐ รวมทั้งระบบงบประมาณ และระบบกฎหมาย ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
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ตรวจสอบได้ และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง และมีการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นตามแนวทางการกระจายอ านาจ แต่ยังไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจน
ถึงประเด็นส าคัญในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดี แต่ได้มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่ได้ระบุแนวทางในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีไว้ 6 
ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 และ 9 
และใช้เป็นหลักการในการด าเนินการให้มีผลในทางการสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

ธรรมาภิบาลคืออะไร 
แนวคิดของ “การปกครอง” “การบริหารจัดการ” หรือ governance ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็น

สิ่งที่มีมาพร้อมกับการมีอารยธรรมของมนุษย์ ดังนั้นเราอาจให้ความหมายของ “การปกครอง” หรือ 
“การบริหารจัดการ” ว่า เป็นกระบวนการของการตัดสินใจและกระบวนการที่มีการน าผลของการ
ตัดสินใจไปปฏิบัติ ค าว่าการปกครองหรือการบริหารจัดการอาจถูกใช้ไปในหลายสถานะ เช่น ในเรื่อง
ของการปกครองหรือการบริหารงานเอกชน การปกครองหรือการบริหารงานในระดับนานาชาติ 
ระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น  

อย่างไรก็ดี มีคนจ านวนมากที่ไม่เข้าใจเรื่องของธรรมาภิบาลแม้กระทั่งค าจ าก าความของธรร
มาภิบาล ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด คาว่า governance เป็นเรื่องของ การอภิบาล เป็นวิธีการใช้
อ านาจ ขณะที่ good governance เป็นการรวมคาของ ธรรม และ อภิบาล เป็น ธรรมาภิบาล เป็น
วิธีการที่ดีในการอ านาจ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร โดยหลักธรรมาภิบาลสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้ในภาคต่างๆ อาทิ ภาครัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม ปัจเจกชน และองค์กรระหว่างประเทศ 
โดยมีเปูาหมายของการใช้หลักธรรมาภิบาลคือเพ่ือการมีความเป็นธรรม ความสุจริต ความมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งวิธีการที่จะสร้างให้เกิดมีธรรมาภิบาลขึ้นมาได้ก็คือ การมีความ
โปร่งใส มีความรับผิดชอบ ถูกตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมเป็นส าคัญ แต่อาจประกอบไปด้วย
หลักการอ่ืนๆอีกได้ด้วยแล้วแต่ผู้น าไปใช้ โดยสภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลอาจประกอบไปด้วย
กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ประมวลจริยธรรม ประมวลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและวัฒนธรรม (บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ, 2545) ซึ่งล้วนเอื้อหรือไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการที่ดี  

ธรรมาภิบาลจึงเป็นเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นหลักการ โดยมิใช่หลักการที่
เป็นรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็นหลักการการท างาน ซึ่งหากมีการน ามาใช้เพ่ือการ
บริหารงานแล้ว จะเกิดความเชื่อมั่นว่าจะน ามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือ ความเป็นธรรม, ความสุจริต, 
ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545)  

ธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วยหลักการส าคัญหลายประการ แล้วแต่วัตถุประสงค์ขององค์กรที่
น ามาใช้ หลักการที่มีผู้น าไปใช้เสมอคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งฉันทามติ การมีส านึก
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รับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกันและการ
ค านึงถึงคนทุกกลุ่มหรือพหุภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม แต่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีนั้นได้ระบุไว้ 6 หลักการดังกล่าวมาแล้วและกลายเป็น
หลักการส าคัญที่มีการน ามาใช้ในประเทศไทยอย่างกว้างขวางอยู่ในปัจจุบันนี้   แต่ก็มีค าถามว่า
หลักการต่างๆนี้หมายถึงอะไร   แล้วจะทราบได้อย่างไรว่ามีธรรมาภิบาลแล้วหรือยัง มีมากหรือน้อย 
ต้องปรับปรุงอะไรอีกบ้าง ค าตอบที่อาจเป็นไปได้ก็คือการจัดท าตัวชี้วัดเพ่ือผู้ใช้จะได้เข้าใจและ
น าไปใช้ตรวจสอบตนเองและผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นได้  

หลักการต่างๆ ที่อธิบายการมีธรรมาภิบาลและการนาไปประยุกต์ใช้ 
ธรรมาภิบาลอาจประกอบไปด้วยหลักการต่างๆมากมายแล้วแต่ผู้ที่จะน า เรื่องของธรรมาภิ

บาลไปใช้ และจะให้ความส าคัญกับเรื่องใดมากกว่ากัน และในบริบทของประเทศ บริบทของ
หน่วยงาน หลักการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด ส าหรับประเทศไทยแล้ว เนื่องจากได้มีระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ให้ความส าคัญกับหลักการส าคัญ 6 
หลักการดังกล่าวแล้วในที่นี้จึงขอนาเสนอรายละเอียดของการพัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐาน
ของหลักการทั้ง 6 หลักการของสถาบันพระปกเกล้า (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545) ดังต่อไปนี้ 

 

 
ภาด 2.1  หลักการส าคัญของธรรมาภิบาล 

 
1. ด้านหลักนิติธรรม (Rule of Laws)  
    หลักการส าคัญอันเป็นสาระส าคัญของ “หลักนิติธรรม” ประกอบด้วย 7 หลักการคือ 

หลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบด้วยกฎหมายของ ฝุาย
ตุลาการและฝุายปกครอง ความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา 
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หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” และ หลักความเป็นกฎหมายสูงสุด ของ
รัฐธรรมนูญ  
               1. หลักการแบ่งแยกอ านาจเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของหลักนิติธรรม เพราะ หลักการ 
แบ่งแยกอ านาจเป็นหลักที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของการแบ่งแยกอ านาจการตรวจสอบ 
อ านาจ และการถ่วงดุลอ านาจ  
               2. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักนิติธรรมมีความเกี่ยวพันกันกับสิทธิใน 
เสรีภาพของบุคคล และสิทธิในความเสมอภาค สิทธิทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็น พ้ืนฐาน
ของ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” อันเป็นหลักการส าคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
             3. หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝุายตุลาการและฝุายปกครอง การใช้กฎหมายของฝุาย
ตุลาการ หรือฝุายปกครองที่เป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมายที่ได้รับความ
เห็นชอบ จากตัวแทนของประชาชน โดย ฝุายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้
แตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย ฝุายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม
กัน ฝุายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้ดุลพินิจ โดยปราศจากข้อบกพร่อง  
     4. หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา เป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝุายนิติบัญญัติหรือ
ฝุายปกครองทีออกกฎหมายลาดับรอง ก าหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นตามหลักความ
แน่นอนของกฎหมาย หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และหลักความพอสมควรแก่เหตุ  
             5. หลักความอิสระของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสามารถท าภาระหน้าที่ในทางตุลาการได้โดย
ปราศจากการแทรกแซงใดๆ โดยผู้พิพากษามีความผูกพันเฉพาะต่อกฎหมายและ ท าการพิจารณา
พิพากษาภายใต้มโนธรรมของตนเท่านั้น โดยวางอยู่บนพ้ืนฐานของความอิสระจาก 3 ประการ 
กล่าวคือ ความอิสระจากคู่ความ ความอิสระจากรัฐ และความอิสระจากสังคม  

   6. หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” เมื่อไม่มีข้อบัญญัติทางกฎหมายให้
เป็นความผิด แล้วจะเอาผิดกับบุคคลนั้นๆมิได้  
    7. หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความว่า รัฐธรรมนูญได้รับการ
ยอมรับให้เป็นกฎหมายที่อยู่ในล าดับที่สูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนั้น และหากกฎหมายที่อยู่ใน
ล าดับที่ต่ ากว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญกฎหมายดังกล่าวย่อมไม่มีผลบังคับ  

2. หลักด้านหลักคุณธรรม (Ethics)  
   ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 3 หลักการคือหน่วยงานปลอดการทุจริต หน่วยงานปลอด

จากการท าผิดวินัย และหน่วยงานปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ  
    องค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากคอรัปชั่น  หรือมี

คอรัปชั่นน้อยลง คอรัปชั่น การฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือ corruption โดยรวมหมายถึง การท าให้
เสียหาย การท าลาย หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบัติและกฎหมาย ส าหรับพิษภัยของคอรัปชั่น
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ได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อน และเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลในทางลบต่อคุณธรรมของการ
บริหารจัดการอย่างร้ายแรง  
เมื่อพิจารณาเรื่องของคุณธรรมจึงควรพิจารณาเรื่องต่อไปนี้  

1. องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการไม่ปฏิบัติตาม 
กฎหมายอย่างโจ่งแจ้งหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายน้อยลง 

  2.  องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติที่น้อยกว่า
หรือไม่ดีเท่าที่กฎหมายก าหนดหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง  

  3.  องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติที่มากกว่าที่
กฎหมายก าหนด หรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง  

  4.  องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง  

ส าหรับการที่หน่วยงานปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณนั้นเป็น 
การกระท าผิดวิชาชีพนิยมได้แก่ พฤติกรรมที่สวนทางหรือขัดแย้งกับองค์ประกอบของวิชาชีพนิยมโดย 
เฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. ด้านความโปร่งใส (Transparency)  
    ประกอบไปด้วยหลักการย่อย 4 หลักการคือ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านโครงสร้าง 

หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้คุณ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ หน่วยงานมีความ
โปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล  

     1.ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้  
       1) มีการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สอบสวน เป็นต้น  
       2) โปร่งใส เห็นระบบงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน  

                 3) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รับรู้การท างาน  
                 4) มีเจ้าหน้าที่มาด้วยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยู่ใหม่มากขึ้น  
                 5) มีการตั้งกรรมการหรือหน่วยงานตรวจสอบขึ้นมาใหม่  
                 6) มีฝุายบัญชีที่เข้มแข็ง  
              2. ความโปร่งใสด้านให้คุณ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้  
                1) มีค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานเป็นผลส าเร็จ  
                2) มีค่าตอบแทนเพ่ิมส าหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
                3) มีค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์  
                4) มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่าใช้จ่าย  
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             3. ความโปร่งใสด้านการให้โทษ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้  
                1) มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  
                2) มีวิธีการพิจารณาลงโทษผู้ท าผิดอย่างยุติธรรม  
                3) มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุแห่งการกระท าผิด  
                4) มีระบบการฟูองร้องผู้กระท าผิดที่มีประสิทธิภาพ 
                5) หัวหน้างานลงโทษผู้ทุจริตอย่างจริงจัง  
                6) มีการปรามผู้ส่อทุจริตให้เลิกความพยายามทุจริต  
                7) มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว  

  4. ความโปร่งใสด้านการเปิดเผย ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้  
               1) ประชาชนได้เข้ามารับรู้ การท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
               2) ประชาชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหา  การให้สัมปทานการออก
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ  
                3) ประชาชน สื่อมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ได้มีโอกาสควบคุมฝุายบริหารโดย
วิธีการต่างๆ มากขึ้น  

      4) มีการใช้กลุ่มวิชาชีพภายนอก เข้ามาร่วมตรวจสอบ   
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
    การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี

โอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมี
การนาความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้ง
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม  

   ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผน
โครงการ และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเก่ียวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจก
ข่าว การแสดงนิทรรศการ และการท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ  

  หลักการมีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลักการส าคัญ 4 หลักการคือ  
  1. ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้
วางแผนโครงการ และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว 
การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ  
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  2. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ 
ผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และประเด็นในการ
ประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่ม
โครงการต่างๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่างๆ แล้วขอความคิดเห็นจากผู้ฟัง 
รวมไปถึงการร่วมปรึกษาหารือ เป็นต้น 

  3. ระดับการวางแผนร่วมกัน และการตัดสินใจ เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าการปรึกษาหารือ 
กล่าวคือ เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันในการตัดสินใจ 
และวางแผนเตรียมโครงการ และเตรียมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ ระดับนี้มักใช้ใน
กรณีที่เป็นเรื่องซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการเพ่ือปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพ่ือหาทาง
ประนีประนอมกัน เป็นต้น  

4. ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชน เป็นระดับ
ขั้นที่สูงสุดขอการมีส่วนร่วม คือเป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ตระหนักถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและได้มีการพัฒนาสมรรถนะหรือขีด
ความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้นจนอยู่ในระดับที่สามารถมีส่วนร่วมได้อย่าง
เต็มที ่และเกิดประโยชน์สูงสุด  

5. หลักส านึกรับผิดชอบ (Accountability)  
    มีความหมายกว้างกว่าความสามารถในการตอบค าถามหรืออธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมได้

เท่านั้น ยังรวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
รวมทั้งการตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ เป็นเรื่องของความพร้อมที่จะรับผิดชอบ ความ
พร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้ โดยในแง่มุมของการปฏิบัติถือว่า ส านึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติหรือ
ทักษะที่บุคคลพึงแสดงออกเพ่ือเป็นเครื่องชี้ว่าได้ยอมรับในภารกิจที่ได้รับมอบหมายและน า ไปปฏิบัติ
ด้วยความรับผิดชอบ ประกอบด้วยหลักการย่อยดังนี้  

    1. การมีเปูาหมายท่ีชัดเจน  
               การมีเปูาหมายชัดเจนเป็นสิ่งส าคัญสิ่งแรกของระบบสานึกรับผิดชอบกล่าวคือ 

องค์การจะต้องทาการก าหนดเปูาหมาย วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ชัดเจน
ว่าต้องการบรรลุอะไรและเมื่อไรที่ต้องการเห็นผลลัพธ์นั้น  

 2. ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน  
                จากเปูาหมายที่ได้ก าหนดเอาไว้ ต้องประกาศให้ทุกคนได้รับรู้และเกิดความ

เข้าใจ ถึงสิ่งที่ต้องการบรรลุ และเงื่อนไขเวลาที่ต้องการให้เห็นผลงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็น
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เจ้าของ โครงการสร้างวัฒนธรรมนี้ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการประสานก าลังคนร่วมใจกันท างาน เพ่ือผลิต
ภาพโดยรวมขององค์การ  

 3. การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ  
               ความส าเร็จของการสร้างวัฒนธรรมส านึกรับผิดชอบ อยู่ที่ความสามารถของ

หน่วยงานในการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในองค์การ ผู้บริหารให้ความสนับสนุน แนะน า ท า
การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและมีการประสานงานร่วมมือกันท างานระหว่างหน่วยงานต่างๆใน
องค์การ  

 4. การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอ้ือการท างานอย่างไม่หยุดยั้ง 
              ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงนับว่าเป็นเรื่องปกติ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

มักจะมีการ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเสมอ หน่วยงานต้องมีมาตรการในการจัดการกับพฤติกรรมการ 
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพ่ือให้ทุกคนเกิดการยอมรับแนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ  

 5. การมีแผนการส ารอง  
              ส่วนประกอบส าคัญขององค์การที่มีลักษณะวัฒนธรรมส านึกรับผิดชอบ ต้องมี

การวางแผนฟ้ืนฟู ที่สามารถสื่อสารให้ทุกคนในองค์การได้ทราบและเข้าใจถึงแผน และนโยบายของ 
องค์การ และท่ีส าคัญคือ ต้องมีการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ อย่างเปิดเผย  

           6. การติดตามและประเมินผลการท างาน  
              องค์การจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการท างานเป็นระยะๆ อย่าง

สม่ าเสมอ เพ่ือตรวจสอบดูว่าผลงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ผลงานที่
พบว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดต้องมีการด าเนินการแก้ไขในทันที ขณะที่ผลงานที่ได้
มาตรฐานต้องได้รับการยอมรับยกย่องในองค์การ  

6. หลักความคุ้มค่า (Value for Money)  
              หลักการนี้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารการจัดการและการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด สิ่งเหล่านี้เป็นผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการใช้หลักธรรมาภิบาลนั่นเอง 
ประกอบด้วย  

   1. การประหยัด หมายถึง  
       1.1 การท างานและผลตอบแทนบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม  

                 1.2 การไม่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์  
                 1.3 การมีผลผลิตหรือบริการได้มาตรฐาน  
                 1.4 การมีการตรวจสอบภายในและการจัดท ารายงานการเงิน  
                 1.5 การมีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  
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    2. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หมายถึง  
                 2.1 มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
                 2.2 มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
                 2.3 มีการใช้ผลตอบแทนตามผลงาน  
              3. ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง  
                 3.1 การมีนโยบาย แผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมาย  
                 3.2 การมีการเน้นผลงานด้านบริการ  
                 3.3 การมีการประเมินผลการท างาน   
                 3.4 ผู้บริหารระดับสูงมีสภาวะผู้น า 

เมื่อมีหลักการที่เป็นแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลแล้ว หน่วยงานที่ต้องการใช้หลักการ
บริหาร แนวใหม่ที่มุ่งสร้างธรรมาภิบาลสามารถประยุกต์ใช้ ได้และวัดระดับการมีธรรมาภิบาลของ 
หน่วยงานตนได้ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  ตลอดจนรวบรวม 
ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในหน่วยงาน ภาพข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างของการน าหลักการข้างต้นไปสร้างตัวชี้วัด 
และน าไปทดสอบจริงในหน่วยงาน และสามารถแสดงผลให้เข้าใจได้ง่าย  ท าให้ผู้บริหารสามารถ 
น าไปปรับปรุงแก้ไขการทา งานของหน่วยงานให้มีธรรมาภิบาลมากข้ึนได้  
ท าอย่างไรจึงธรรมาภิบาลจึงจะย่ังยืน 

เพ่ือให้องค์กรของรัฐ เอกชน และทุก ๆ ส่วนน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ให้กว้างขวางและ
ยั่งยืนจ าเป็นต้องมีปัจจัยส าคัญหลาย ๆ ปัจจัย ที่นอกเหนือจากความตระหนักของบุคลากรใน
หน่วยงานและผู้บริหารแล้ว คือ ความต่อเนื่องหรือความยั่งยืนของการเป็นประชาธิปไตยและความ
มั่นคงของประเทศ (sustainability of democracy and national security) เพราะประชาธิปไตย
ค่อนข้างเป็นพลวัต เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และยังมีการอภิปรายกันถึงความหมายที่แท้จริงอยู่อย่างกว้างขวาง แต่มิติที่ส าคัญของประชาธิปไตยก็
คือการแข่งขัน การมีส่วนร่วม และเสรีภาพในทางการเมือง การเป็นประชาธิปไตย  และความยั่งยืน
ของประชาธิปไตยจึงเป็นสิ่งที่จะช่วงทาให้การบริหารจัดการที่ดี      หรือธรรมาภิบาลคงอยู่ได้ 
เนื่องจากตราบใดที่ไม่เป็นเผด็จการ ประชาชนย่อมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย มีการตรวจสอบการดาเนินการของรัฐ ท าให้เกิดความโปร่งใส 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนตลอดหน่วยงานต่าง  ๆ มีส านึกรับผิดชอบ 
ประชาธิปไตยจึงมีข้อดี คือเป็นวิธีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลกลุ่มต่างๆ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ความขัดแย้งแทนการใช้ความรุนแรง กระบวนการเป็นประชาธิปไตยนามาสู่การส่งเสริมสันติวิธีในชาติ 
และระหว่างชาติได้ (Boutros-Ghali,2000 : 106) ประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่าง
มีประสิทธิผล มีการลงคะแนนเสียงโดยเท่าเทียมกัน มีการสร้างความเข้าใจร่วมกัน มีการควบคุมทาง
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นโยบาย ประชาธิปไตยนามาสู่การหลีกเลี่ยงทรราช การมีสิทธิเสรีภาพ มีการแสดงความคิดของ
ตนเอง มีความอิสระทางความคิด มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปกปูองความสนใจส่วนบุคคล มีความ
เท่าเทียมกันทางการเมืองและประชาธิปไตยแนวใหม่นามาสู่การแสวงหาเสรีภาพและความเจริญ  
(Robert Dahl, 2000)  และที่ส าคัญกระบวนการประชาธิปไตยน ามาสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นการสร้างการเจริญเติบโตในด้านการสร้างความรับผิดชอบและสร้างปัญญา  ขณะเดียวกันก็นามา
ซึ่งแนวทางที่ส าคัญที่สุดสาหรับประชาชนในการปกปูองและน าเสนอความสนใจของพวกเขา 
(Diamond, 1998)  

การใช้กระบวนการประชาธิปไตยเพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย การ
บริหารและทางสังคม ตลอดจนการมีความเป็นธรรมมากขึ้นจัดเป็นเรื่องยาก แต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่า 
การเมืองแบบประชาธิปไตยท าให้เกิดนิติธรรม เป็นส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพของ
ประชาชน เกิดการเลือกตั้งได้ผู้จะท าหน้าที่ในกระบวนการนิติบัญญัติได้อย่างเสรีและเป็นธรรม  

ประชาธิปไตยเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดประการหนึ่งของการมีธรรมาภิบาล อันที่จริงแล้วธรรมาภิ
บาลและประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันอยู่ ประเทศใดที่มิได้เป็นประชาธิปไตย การมีธรรมาภิบาล
คงเกิดขึ้นได้ยากยิ่ง เพราะไม่มีปัจจัยส าคัญของการเป็นธรรมาภิบาล หรือไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นหรือ
ทาให้เกิดขึ้นได้ อาทิเช่น หลักของนิติธรรม นิติรัฐ ผู้มีอ านาจจะใช้กฎหมายเพ่ือประโยชน์ของตนเอง
และพวกพ้องมากกว่าเพ่ือประชาชนโดยรวม ทั้งนี้เพ่ือให้คงความมีอ านาจของตนและพวกต่อไป 
กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆจึงเป็นไปเพื่อกาจัดฝุายตรงข้ามเสียมากกว่า  

หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเกิดขึ้นยากมากเพราะตราบใดท่ีประชาชนสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการท างานของภาครัฐได้ ตราบนั้นผู้มีอ านาจสามารถท างานได้ยากยิ่ง เพราะต้องคอย
ตอบค าถาม ต้องให้ข้อมูล ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกลุ่มต่างๆมาร่วมรับรู้ ตัดสินใจ 
และท่ีส าคัญหากใช้หลักการนี้มากๆ การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง หรือถอดถอน อาจน ามาสู่การหลุด
จากอ านาจได ้ 

อนึ่งธรรมาภิบาลจะยั่งยืนต้องมีประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและความยั่งยืนของประชาธิปไตยจะ
เกิดได้ต้องมีประชาชนมีจิตสานึกและพฤติกรรมในการเป็นประชาธิปไตย มีความเชื่อมั่นสถาบัน
ประชาธิปไตย มีประสิทธิภาพทางการเมืองของประเทศ มีทุนทางสังคมสูง มีการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองสูง มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม ผู้น าเป็นผู้แทนประชาชนอย่างแท้จริง มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน 

2.1.4  การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
                  การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) มีการใช้ค าศัพท์ที่ใช้
กันอยู่หลายค า ได้แก่ ธรรมาภิบาล การปกครองที่ดี  ธรรมรัฐ  ในที่นี้ใช้ค าว่า “การบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี” ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
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บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 อย่างไรก็ดี Good Governance โดยศัพท์หมายถึง กติกา หรือ
กฏเกณฑ์การบริหารการปกครองที่ดี เหมาะสม และเป็นธรรม ที่ใช้ในการธ ารงรักษาสังคมบ้านเมือง
และสังคม อันหมายถึง การจัดการบริหารทรัพยากรและสังคมที่ดีในทุกๆ ด้าน และทุก ๆ ระดับ 
รวมถึง การจัดระบบองค์กรและกลไกของคณะรัฐมนตรีส่วนราชการ องค์กรของรัฐ และรัฐบาลที่ไม่ใช่
ส่วนราชการ องค์กรของเอกชน ชมรมและสมาคมเพ่ือกิจกรรมต่างๆ นิติบุคคล  เอกชน และภาค
ประชาสังคม 

การบริหารงานตามหลัก “ธรรมาภิบาล” (good governance) รายละเอียดดังนี้ 
(บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2542 ; ประสิทธิ์ ด ารงชัย, 2542) 

1)  หลักนิติธรรม (The rule of law) หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของ 
ตัวบุคคล จะต้องค านึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วด้วย 
นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงการตรากฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรม การบังคับให้ทันสมัยและเป็น
ธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชนท้องถิ่น อันจะท าให้สังคมโดยรวมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่อ าเภอใจหรืออ านาจเฉพาะ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งในระดับภาครัฐนั้น จะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ใช้ในการ
บริหารจัดการร่วมกันภายในภาครัฐ ส่วนในระดับองค์การ/หน่วยงานนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎ กติกาที่
ใช้ในการบริหารและการด าเนินงาน รวมทั้งข้อตกลงในการสับเปลี่ยนหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

2)  หลักคุณธรรม (Morality) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การ
ส่งเสริม ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์  จริงใจ ขยัน อดทน มี
ระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย ประจ าชาติ นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงหลักการยึด
มั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักการนี้ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเป็น
ตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความ
ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจ าชาติ ซึ่งในระดับ
ภาครัฐนั้น ผู้แทนประชาชนที่เข้าไปท าหน้าที่บริการราชการเข้าสู่หน้าที่ด้วยความชอบธรรม ทั้ง
เจ้าหน้าที่ฝุายการเมืองและฝุายประจ าจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเคร่งครัด ส่วนในระดับองค์การ/หน่วยงาน เจ้าหน้าทีจะต้องปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องยึด
มั่นในความถูกต้องดีงาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองโดยแสดงออกทางกิจกรรมต่างๆ 
ในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม 
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3) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการ บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็น
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะท างานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะน า ปรึกษา 
ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงเป็นหลักการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมรับรู้และเสนอแนะความคิดเห็นเพ่ือการตัดสินใจในปัญหาส าคัญของสังคม ชุมชนท้องถิ่น ไม่
ว่าด้วยการแสดงออกต่อสาธารณะ ประชาพิจารณ์ หรือการแสดงออกทางประเพณีก็ตาม 

4) หลักความโปร่งใส (Accountability) หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามี
ความหมาย ตรงข้ามหรือเกือบตรงข้าม กับการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยที่เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น ให้มี  
ความหมายในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นค าศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก 
และให้ความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจนในการนี้ เพ่ือเป็น สิริมงคลแก่บุคลากรที่
ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ได้แก่ ผู้ที่มีความสุจริต และบริสุทธิ์ใจ แม้จะ
มีความรู้น้อยก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก  แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มี
ความบริสุทธิ์ใจ นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงหลักการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนใน
ชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์การหน่วยงานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่ าวสารได้
สะดวกและมีกระบวนการการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมี
นโยบายที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมการบริหารและด าเนินงานในด้านต่างๆ เพ่ือความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ท้ังโดยหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก 

5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การ
ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ 
การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับ
ผลดีและผลเสียจากกระท าของตนเอง เป็นหลักการที่ตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนท้องถิ่น การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและการกระตือรือร้นใน
การปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการ
กระท าของตน องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนท้องถิ่นที่ประชาชน
มุงหวัง จึงต้องยึดมั่นในนโยบายที่ได้แถลงไว้กับประชาชน และรับผิดชอบต่อการกระท าของตน ยึดมั่น
ในผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

6) หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or economy) หมายถึง การบริหาร
จัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความ
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ประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน ซึ่งการ
ประยุกต์ใช้ดังการดังกล่าวในระดับองค์การ ผู้บริหารต้องทบทวนงานในความรับผิดทั้งหมด เพ่ือ
พิจารณาถ่ายโอนงานที่ภาคธุรกิจเอกชนหรือภาคประชาชนท าได้มีประสิทธิภาพสูงกว่าออกไปเลือกน า
เทคโนโลยีมาใช้และพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2.2   แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 
        2.2.1 แนวคิดวัฒนธรรมองค์การ 

วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture) ท าหน้าที่ในฐานะที่เป็นกลไกในการสร้าง
แนวทางเพ่ือให้องค์การสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก  และสร้างการบูรณา
การระหว่างองค์ประกอบภายในองค์การ ทั้งนี้เพ่ือให้องค์การมีเสถียรภาพ สามารถอยู่รอด และเติบโต
ต่อไปได้ (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552) นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการ และนักจัดการมากมายที่
ยอมรับว่าประสิทธิผลขององค์การนั้นจะแปรผันตามระดับของค่านิยมร่วม (Shared Values)ที่ยึดถือ
จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระดับของค่านิยมร่วมนั้นได้แผ่ขยายครอบคลุม
หรือได้รับการยอมรับอย่างกว้างภายในองค์การ หรือเรียกว่า วัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง(Strong Culture) 
ระดับของการมีประสิทธิองค์การก็ยิ่งมีระดับสูงมากขึ้น (Denison, 1990; Kotterand Haskett, 
1992; Knapp, 1998) และในขณะเดียวกันก็พบว่า การที่วัฒนธรรมองค์การสามารถที่จะส่งผลประ
สิทธิองค์การได้นั้น ยังเนื่องมาจาก วัฒนธรรมองค์การสามารถที่จะเป็นสาเหตุในการก่อให้ก่อเกิด
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้ (Scholz, 1987; พงษ์เทพ จันทสุวรรณ, 2553) และในที่สุด 
Denison (1990) ได้น าเสนอทฤษฎีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผล
องค์การอย่างเป็นรูปธรรม และมีผลงานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและ
ประสิทธิผลองค์การเช่น พร ภิเษก (2546) ได้ศึกษาผลการปฏิบัติงานในบริษัทญี่ปุุนที่ประสบ
ความส าเร็จสูงพบว่า มีความสัมพันธ์สูงกับลักษณะวัฒนธรรมแบบการตลาด (เน้นค่านิยมการแข่งขัน 
ท างานเชิงรุกและมุ่งผลลัพธ์) และวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงพัฒนา (เน้นค่านิยมความยืดหยุ่นและ
นวัตกรรม) อย่างไรก็ตาม แม้ว่านักวิชาการจะยังขาดความเห็นที่สอดคล้องกันของความเชื่อมโยง
ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ กับประสิทธิผลองค์การว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่การตระหนักว่าวัฒนธรรม
องค์การเป็นสาเหตุส าคัญของประสิทธิผลองค์การ ได้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในการบริหาร แต่
การศึกษาความเชื่อมโยงของการปฏิบัติทางการบริหารกับข้อสมมุติและความเชื่อเป็นประเด็นส าคัญที่
มักจะถูกละเลย ในการศึกษาวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลองค์การค่านิยมและความเชื่อท าให้เกิด
กลุ่มของการปฏิบัติทางการบริหาร นโยบายและการปฏิบัติที่ส าคัญๆบางอย่างยากที่จะแยกออกจาก
ค่านิยม และความเชื่อ (Denison, 1990) ซึ่งปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวท าให้เกิดกรอบแนวคิดทั่วไป และวิธี
พิจารณาที่หลากหลายในการศึกษาวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลองค์การ 
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          ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ 
           จากการส ารวจงานเขียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของมานุษยวิทยาพบว่า นักมานุษยวิทยา
แต่ละท่านได้ให้ความหมายแตกต่างกันออกไปหลายความหมายซึ่งขึ้นอยู่กับจุดยืนของนักวิชาการ เช่น 
นักวิชาการที่มีจุดยืนทางปรัชญาของศาสตร์แบบตีความ (Interpretation) จะเห็นว่าวัฒนธรรมมิใช่
พฤติกรรมที่สังเกตุได้ วัฒนธรรมคือความเป็นจริงที่สังคมสร้างขึ้นมา (Socially Structure Reality)        
ผู้ศึกษาจึงเป็นผู้ตีความเพ่ือให้เข้าใจความเป็นจริงดังกล่าวโดยใช้อัตวิสัยของตนเอง (พิชาย รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ต, 2552) โดยอยู่ในรูปของระบบความเชื่อ และค่านิยมทางสังคมซึ่งอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมมนุษย์ 
ขณะที่บางท่านมีจุดยืนทางปรัชญาของศาสตร์แบบธรรมชาตินิยม(Naturalism) เห็นว่าวัฒนธรรมคือความ
เป็นจริงที่ด ารงอยู่อย่างเป็นอิสระจากผู้ศึกษา และสามารถรับรู้ วัดได้อย่างเป็นวัตถุวิสัย เป็นคุณลักษณะที่
ถูกครอบครองโดยองค์การ ก่อเกิดมาจากพฤติกรรมร่วมของกลุ่มนอกจากนี้วัฒนธรรมยังมีลักษณะหลักที่
ส าคัญที่มีผลต่อการนิยามความหมาย 4ประการ คือ  

1) ความมีเสถียรภาพเชิงโครงสร้าง (Structural Stability) ความลึก (Depth) ความกว้าง 
(Breadth) และการสร้างแบบแผน (Patterning)1) ความมีเสถียรภาพเชิงโครงสร้าง หมายถึงลักษณะของ
วัฒนธรรมที่มีความคงทนและไม่สามารถยกเลิกได้ง่ายวัฒนธรรมยังคงด ารงอยู่แม้สมาชิกในองค์การจากไป
วัฒนธรรมเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงยากเพราะว่าสมาชิกกลุ่มให้คุณค่าแก่เสถียรภาพซึ่งมอบความหมายในการ
ด ารงชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและรวมทั้งยังสามารถใช้ท านายแบบแผนความคิดและ
พฤติกรรมของสมาชิกภายในกลุ่ม 
           2) วัฒนธรรมคือสิ่งที่ลึกที่สุด ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นจิตใต้ส านึกของกลุ่มดังนั้นจึงสามารถมองเห็น
และจับต้องได้น้อยกว่าส่วนประกอบอื่นของกลุ่มจากมุมมองนี้ สิ่งที่บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าเป็นวัฒนธรรม 
เช่นเรื่องเล่า พิธีกรรม ประเพณี ที่จริงแล้วเป็นเพียงองค์ประกอบที่ปรากฏออกมาให้เห็นในระดับ
พ้ืนผิวหาใช่เนื้อแท้ (Essence) ของวัฒนธรรม และสิ่งใดก็ตามยิ่งมีความลึกมากก็ยิ่งมีความมั่นคงมาก 
หากใช้อุปมาเปรียบวัฒนธรรมเช่น ต้นไม้ สิ่งที่แสดงออกมาให้เราเห็นคือล าต้น กิ่ง ใบ ดอก ซึ่ง
เปรียบเสมือน ประเพณี พิธีกรรม หรืองสิ่งก่อสร้างที่เป็นวัตถุต่าง ๆขณะที่รากของต้นไม้เปรียบเสมือน
เนื้อแท้ของวัฒนธรรม ซึ่งหยั่งรากลึกลงไปเท่าไรก็ยิ่งมากความมั่นคงมากข้ึนเท่านั้น 

3) วัฒนธรรมคือความกว้าง เมื่อวัฒนธรรมมีการพัฒนา จะขยายออกไปครอบคลุมหน้าที่ทุก
ส่วนของกลุ่ม วัฒนธรรมมีการแทรกซึม แพร่กระจาย และมีอิทธิพลต่อวิธีการปฏิบัติงาน วิธีการ
ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและวิธีการบูรณาการภายในกลุ่ม 
          4) การสร้างแบบแผน วัฒนธรรมจะบูรณาการหรือสร้างแบบแผนจากองค์ประกอบต่างๆไปสู่
กระบวนทัศน์ที่ใหญ่กว่าหรือเป็นภาพรวม (Gestalt) ซึ่งเชื่อมโยงร้อยรัดองค์ประกอบที่หลากหลายไว้
ด้วยกันและอยู่ในระดับลึก ด้วยเหตุผลดังกล่าววัฒนธรรมจึงมีนัยที่หลอมรวมพิธีกรรม บรรยากาศ 
ค่านิยม และพฤติกรรมเข้าด้วยกันอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงเป็นองค์รวมแบบแผนหรือการบูรณาการ
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เช่นนี้เป็นเนื้อแท้ของสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรม แบบแผนเช่นนี้มีรากฐานมาจากความต้องการของมนุษย์
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีเหตุผล และมีระเบียบเท่าที่จะท าได้ความไร้ระเบียบและไร้เหตุผลท า
ให้มนุษย์กังวล ดังนั้น มนุษย์ทั่วไปจึงมีแนวโน้มท างานหนักเพ่ือลดความกังวลโดยการพัฒนาทัศนะที่
คงเส้นคงวา และสามารถท านายได้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งที่เป็นจริงและแนวทางการสร้างสิ่งที่ควรจะ
เป็น ดังนั้น “วัฒนธรรมองค์การ” จึงคล้ายกับวัฒนธรรมอ่ืนที่ได้รับการพัฒนาจากการต่อสู้ของกลุ่ม
บุคคลเพ่ือสร้างความหมาย และวิธีการในการจัดการกับสรรพสิ่งที่พวกเขาเผชิญหน้าอยู่ Schein 
(2004)จากลักษณะวัฒนธรรมอาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมองค์การมีลักษณะที่ทนต่อความเปลี่ยนแปลง
หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ในคุณลักษณะที่ส าคัญ (Endurance) ไม่สามารถสังเกตุเห็นได้
ชัดเจนหรือเป็นสิ่งที่แฝงเร้น (Implicit) มีการแทรกซึม และแพร่กระจายเป็นแก่นค่านิยม (Core 
Value) ที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกในองค์การ มีการตีความหมายร่วมกัน (Consensual Interpretation) 
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นของสมาชิกในองค์การ และนักวิชาการได้นิยามความหมายโดยเกิดจากการ
จ าแนกลักษณะของวัฒนธรรมองค์การไว้ดังนี้ 

Cameron and Ettington (1988) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การเป็น ชุดของค่านิยมความ
เชื่อ และฐานคติที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะขององค์การและสมาชิกภายในองค์การ  ที่มีความทนทานต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

Schien (2004) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง แบบแผนของฐานคติพ้ืนฐานร่วม ซึ่ง
ได้รับการเรียนรู้จากองค์การในฐานะที่เป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาของการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สิ่งแวดล้อมภายนอกและการบูรณาการ สิ่งที่อยู่ภายในองค์การ เมื่อแบบแผนของฐานคติสามารถ
ด าเนินไปได้อย่างดีจนกระทั่งได้รับการพิจารณาว่ามีความสมเหตุสมผล  แบบแผนนี้จึงได้รับการ
ถ่ายทอดให้แก่สมาชิกใหม่ขององค์การในฐานะท่ีเป็นแนวทางท่ีถูกต้องส าหรับการรับรู้การคิด และการ
รู้สึกท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาเหล่านั้น 

Denison (1990) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อ และหลักการ
พ้ืนฐานซึ่งท าหน้าที่ในฐานะที่เป็นรากฐานของระบบการจัดการองค์การและกลุ่มของการปฏิบัติและ
พฤติกรรมการจัดการซึ่งขยายและเสริมแรงหลักการพื้นฐานเหล่านั้น หลักการและการปฏิบัติทั้งหลาย
ด ารงอยู่ก็เพราะว่ามีความหมายต่อสมาชิกองค์การเป็นภาพตัวแทนยุทธศาสตร์ส าหรับการอยู่รอดของ
องค์การซึ่งด าเนินการได้ดีในอดีตและสมาชิกองค์การเชื่อว่าจะด าเนินการได้ดีต่อไปในอนาคต 

O’reilly, Chatman and Caldwell (1991) ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์การว่า
หมายถึง รูปแบบการตระหนักรู้ร่วมกันของสมาชิกในสังคมนั้น ๆ 

จากความหมายที่กล่าวแล้วอาจจะสรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์การคือ ชุดของค่านิยมความเชื่อ 
ฐานคติ ที่มีร่วมกันและรูปแบบของการปฏิบัติร่วมต่าง ๆ ของสมาชิกในองค์การที่บ่งบอกถึง
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คุณลักษณะขององค์การและสมาชิกในองค์การ มีการถ่ายทอดในฐานะที่เป็นแนวทางที่ถูกต้องซึ่งมี
ความหมายต่อองค์การและมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง 

 2.2.2  ทฤษฎีวัฒนธรรมองค์กร 

     การบริหารของชาวญี่ปุุน : ทฤษฎี Zศาสตราจารย์วิลเลียม จี โออุชิ ( William G. Ouchi ) 
นักทฤษฎีชาวญี่ปุุนได้พัฒนาทฤษฎี Z ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเทคนิคการบริหารในบริษัท โออุชิได้นแนวความคิด
จากทฤษฎี X และทฤษี Y ของแมกเกรเกอร์มาพัฒนาเป็นทฤษฎี Z หลักการส าคัญประการหนึ่งของทฤษฎี
นี้คือ การให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทฤษฎี Z ไม่ได้ค านึงถึงเจตคติหรือแบบพฤติกรรม
ของผู้บังคับบัญชาแต่ละคน แต่จะให้ความสนใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์การที่จะท าให้องค์การ
สามารถสามารถปฏิบัติงาน และบริหารงานไปด้วยกันได้ วัฒนธรรมของทฤษฎี Z จึงเป็นลักษณะของการ
จ้างงานในระยะยาว การตัดสินใจร่วมกัน ความรับผิดชอบของแต่ละคน การประเมิน และการเลื่อนระดับ
แบบค่อยเป็นค่อยไป ระบบการควบคุมแบบไม่เป็นทางการมีข้อตกลงกับพนักงานทุกคนเกี่ยวกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของเขาและครอบครัวแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นเลิศ(Views of Excellence)องค์ประกอบที่สร้างให้
องค์การสู่ความเป็นเลิศได้แก่ 
       1. มีความโน้มเอียงที่จะปฏิบัติ มีการด าเนินงานตามวัฒนธรรมขององค์การอย่างต่อเนื่อง 
       2. อยู่ใกล้ชิดกับผู้บริโภค ต้องสนใจผู้บริโภคเพ่ือน าไปสู่การก าหนดผลผลิต คุณภาพ และบริการ 
       3. ความเป็นอิสระและความสามารถในการจัดการ 
       4. การจัดการ 
       5. ผลผลิตสู่ประชาชน 
       6. ด าเนินการและขับเคลื่อนค่านิยมให้เกิดผล 
       7. รูปแบบง่าย คณะท างานมีไม่มาก หน่วยงานมีโครงสร้างไม่ซับซ้อนมีคณะท างานไม่มาก 

1. กระบวนการสร้างวัฒนธรรม 
      1.1 วีรบุรุษ ( Heroes ) เป็นผู้น าองค์การ ก าหนดทิศทางกระบวนการ ระบบภายใน 
เพ่ือให้สมาชิกในองค์การปฏิบัติตามเพ่ือบรรลุเปูาหมาย 
    1.2 พิธีการและประเพณี เป็นการด าเนินกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์การที่สมาชิกทุก
คนในองค์การต้องยึดปฏิบัติและสืบทอดประเพณีท่ีดี 
        1.3 การสร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร บุคคลในองค์การที่มีหน้าที่เป็นผู้ก าหนดและสืบ
ทอดวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์การ 
        2. แนวทางการรักษาวัฒนธรรมที่ดีให้คงอยู่ 
            2.1 การคัดเลือกผู้เข้าร่วมขบวนการ ยึดหลักค่านิยมที่ส าคัญขององค์การ โดยใช้
กระบวนการสังคมประกฤติ (Socialization) 
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             2.2 การให้ประสบการณ์เพ่ือเสริมสร้างส่วนด้อย โดยการอบรมเพ่ือชี้แจงให้เข้าใจ
วัฒนธรรมในองค์การ และยอมรับค่านิยมความเชื่อใหม่ 
             2.3 ความส าเร็จจากงาน โดยการให้ปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมาย และพัฒนาความสามารถ
ทางเทคนิคสร้างความก้าวหน้าให้กับผู้ปฏิบัติที่ละขั้นตอน 
            2.4 ระบบรางวัลและการควบคุม องค์การติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้รางวัลแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 
            2.5 การเข้าร่วมกลุ่มตามค่านิยม ท าให้พฤติกรรมบุคคลมีความสอดคล้องกับค่านิยมตาม
วัฒนธรรมองค์การ ปฏิบัติตามสมาชิกกลุ่มมีการเรียนรู้ยอมรับค่านิยม เกิดความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงานในองค์กร 
            2.6 การส่งเสริมให้เข้าใจขนบธรรมเนียมโดยองค์กรแสดงให้สมาชิกเข้าใจเกี่ยวกับพิธีและ
ประเพณีบุคคลส าคัญในองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดีช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กร 
            2.7 การก าหนดรูปแบบของบทบาทที่คงที่ บุคคลที่มีภาพลักษณ์ที่ดีจะเป็นแบบอย่างให้ผู้มา
ใหม่ได้มองเห็นยอมรับและปฏิบัติตามท าให้สามารถพัฒนาบุคลากรได้ทั้งหมดการให้วัฒนธรรมคงอยู่ 
สถาบันจะต้องด าเนินการหลายขั้นตอน ทั้งการคัดสรรผู้เข้าร่วมกระบวนการ การให้ประสบการณ์เพ่ือ
เสริมส่วนด้อย ความส าเร็จจากการท างาน ระบบรางวัลและการควบคุม การเข้าร่วมกลุ่มตามค่านิยม 
การส่งเสริมให้เข้าใจขนบธรรมเนียม และการก าหนดรูปแบบของบทบาทที่คงที่ เช่นการคัดเลือก
บุคคลเข้าท างานสถาบัน จะต้องให้ผู้ถูกคัดเลือกเห็นความส าคัญของค่านิยมขององค์การ และในการ
ท างานก็จะมีการให้ประสบการณ์เพ่ือเสริมส่วนด้อย เพื่อให้คนเหล่านี้ยอมรับค่านิยมใหม่ ที่จะท างาน
ให้ส าเร็จทางหน่วยงานก็จะติดตามผลการปฏิบัติงาน มอบหมาย ให้รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าในอาชีพในหน่วยงานก็จะมีการให้รางวัล ส าหรับคนที่ขยันท างานและมุ่งสู่ความส าเร็จ
ขององค์การ 
  3. วิเคราะห์สาเหตุที่จ าเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร 
              3.1 สภาพภายนอกท่ีส่งผลต่อองค์การ (External Enabling Conditions )การ
เปลี่ยนแปลงขององค์การขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ภายนอกที่เปลี่ยนไป ได้แก่จ านวน
นักเรียนในโรงเรียน ผู้ปกครอง ความศรัทธาของชุมชนที่มีต่อบุคลากร 
              3.2 สภาพภายในองค์การ (Internal Permitting Conditions)สภาพภายในองค์การ 4 
อย่าง ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์การคือ 
                   1. การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรได้แก่ บุคลากร งบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ด าเนินงาน 
                   2. ความพร้อมที่เป็นระบบขององค์การ 
                   3. ความร่วมมือภายในองค์การ 
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                  4. ภาวะผู้น า ความสามารถของผู้บริหารที่แสดงออกภายในองค์การ 
        3.3 ความกดดันที่เกิดข้ึนกะทันหัน (Percipitating Pressures)ความกดดันที่เกิดข้ึน
กะทันหันที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์การ คือ 
            1. พฤติกรรมของคนในองค์การเปลี่ยนไปจากเดิม 
           2. สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
            3. ความขัดแย้งของบุคลากร 
            4. ขนาดโครงสร้างขององค์การที่เปลี่ยนไป 
              3.4 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างปัจจุบันทันด่วน (Triggering Events) 
            1. ความหายนะของสิ่งแวดล้อมหรือโอกาสที่จะเกิด เช่น ภัยธรรมชาติ 
            2. วิกฤตทางการจัดการ เช่น การเปลี่ยนแปลงของทีมผู้บริหารใหม่ ท าให้ระบบการ
ท างานเดิมเปลี่ยนไป 
            3. การปฏิวัติภายนอกองค์การ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
            4. การปฏิวัติภายใน เช่น เปลีย่นผู้บริหารใหม่ 
            3.5 วิสัยทัศน์ทางวัฒนธรรม (Cultural Visioning)   วฒันธรรมเปลี่ยนไปตามความเชื่อ 
มีการปรับวิสัยทัศน์ตามค่านิยมที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคโดยเริ่มจากการส ารวจความเชื่อ ค่านิยม 
ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลภายในองค์การ 
             3.6 ยุทธวิธีเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม (Culture-Change Strategy) เมื่อมีการปรับ
วิสัยทัศน์ภายในองค์การใหม่จึงมีการสร้างกลยุทธ์ให้เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมที่มีในปัจจุบันกับ
อนาคต 
               3.7 การวางแผนปฏิบัติงานการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม (Culture- Change Action 
Plans) มีการจัดท าแผนปฏิบัติการท าให้เกิดความม่ันคงขึ้นเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกที่ต่อต้านเข้า
มาร่วมวางแผนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีและมั่นคงขึ้น 
                3.8 การน าวิธีการแทรกแซงไปปฏิบัติ (Implementation of Culture) เมื่อแผนปฏิบัติ
การไม่ครอบคลุมเราสามารถเลือกวิธีการแทรกแซงมาปรับใช้ในหน่วยงานเพื่อให้องค์การพัฒนาไป
ในทางท่ีดีขึ้น 
               3.9 การปฏิรูปวัฒนธรรม (Reformulation of Culture)น าแผนการที่ปรับโดยวิธีการ
แทรกแซงไปปฏิบัติมีการปฏิรูปวัฒนธรรมเกิดข้ึน 
              3.10 วัฒนธรรมในองค์การ (Organizational Culture)น าวัฒนธรรมที่ปฏิรปูขึ้นมาใหม่มา
ปรับใช้ในองค์การเพ่ือให้องค์การด ารงอยู่ต่อไป 

สรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์การ คือแบบแผนของความเชื่อ และคติฐานที่มาจากสมาชิกใน
องค์การ คุณลักษณะที่ส าคัญได้แก่ พฤติกรรมที่เห็นได้เป็นปกติวิสัย บรรทัดฐาน ค่านิยมที่เด่นชัด 
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องค์ประกอบส าคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์การคือวีรบุรุษในองค์การ พิธีการ ประเพณีและ
เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การ มีทั้งปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายในขององค์การเอง การรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่ต้องด าเนินการหลายขั้นตอน 
เพ่ือให้สมาชิกเข้าใจตรงกันมีเปูาหมาย และรูปแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ทฤษฎีโลกาภิวัตน์ 
ทฤษฎีที่อธิบายการเกิดข้ึนของโลกาภิวัตน์  ซึ่งมีอยู่ 3 ทฤษฎีหลัก ได้แก่ ทฤษฎีภาวะทันสมัย

และการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมแบบเดียวกัน  ทฤษฎีทุนนิยม  และ ทฤษฎีหมู่บ้านโลก  
          1. ทฤษฎีภาวะทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่มีรูปแบบเดียวกัน 
(Modernization and Convergence) 

ในทฤษฎีแรก คือ ทฤษฎีภาวะทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมแบบเดียวกัน 
(Modernization and Convergence)  ทฤษฎีนี้มีแนวคิดว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ความทันสมัย
เป็นธรรมชาติของการวิวัฒนาการของทุกสังคม  และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือวิวัฒนาการของ
สังคมทุกสังคมสัมพันธ์กับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงแบบแผนทางเศรษฐกิจ 

ฐานคิดของทฤษฎีนี้มาจากแนวคิดทางสังคมวิทยาตามแนวโครงสร้างหน้าที่  ที่เห็นว่าสังคม
แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ  แต่ละส่วนมีหน้าที่ของมัน  ที่ท าหน้าที่สอดคล้องกับส่วนอ่ืนๆในระบบ  การ
ท าหน้าที่ของระบบต่างๆจะประสานสอดคล้องกันและน าไปสู่การอยู่รอดของสังคมหรือระบบทั้งระบบ  
เปรียบได้กับการท างานของร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่มีอวัยวะต่างๆประกอบกันเข้าเป็นระบบร่างกาย  
แต่ละส่วนท าหน้าที่ของมันแตกต่างกันออกไป เช่น หัวใจท าหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่ างๆของ
ร่างกาย  สมองท าหน้าที่สั่งการอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกาย  กระเพาะอาหารท าหน้าที่ย่อยอาหาร  
ฯลฯ  ซึ่งอวัยวะทั้งหมดที่ท าหน้าที่แตกต่างกันเหล่านี้ได้ท าหน้าที่ประสานกันเพ่ือน าร่างกายไปสู่
สภาวะสมดุลนั่นเอง   

ส าหรับระบบสังคมการเกิดส่วนต่างๆในระบบสังคมนั้น นอกจากแต่ละระบบนั้นจะท าหน้าที่ของ
มันเองที่ประสานกับส่วนอื่นๆเพ่ือความอยู่รอดของทั้งระบบแล้ว ยังเป็นการน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือสิ่งที่
ดีกว่า  ยิ่งสังคมพัฒนาไปมากขึ้น  และเกิดส่วนใหม่ๆขึ้นท าหน้าที่ใหม่ๆ  ย่อมแสดงให้เห็นว่าสังคมมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น  เป็นสังคมที่มีโครงสร้างชั้นสูงขึ้น  ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสังคมจากเกษตรกรรมไปสู่สังคม
อุตสาหกรรมจึงเป็นธรรมชาติของการวิวัฒนาการของสังคมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้   

นอกจากนั้นการที่สังคมหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสังคมจากเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรมนั้น  
ยังท าให้เกิดต้นแบบของการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้เพราะสังคมต่างๆไม่ได้แยกกันอยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็น
อิสระขาดการติดต่อกันแต่อยู่ในระบบเดียวกัน คือ โลก การเปลี่ยนแปลงในส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ
โลกย่อมกระทบต่อระบบอ่ืนๆและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามกันไปด้วย   
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สังคมเกษตรกรรมดั้งเดิมเมื่อมีการติดต่อสัมพันธ์กับสังคมสมัยใหม่หรือสังคมอุตสาหกรรม  
สังคมเกษตรกรรมจะเริ่มรับแนวคิดและเริ่มปรับปรุงพัฒนาส่วนต่างๆเพ่ือเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคม
สมัยใหม่  นักทฤษฎีบางคนมีแนวคิดว่าเหตุที่สังคมเกษตรกรรมพัฒนาไปสู่สังคมสมัยใหม่นั้นเกิดจาก
คนในสังคมเกษตรกรรมรู้สึกอิจฉาสังคมสมัยใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุ  มีความสะดวกสบาย 
และร่ ารวยกว่ามาก   

เมื่อมีความพยายามจะปรับเปลี่ยนและพัฒนาสังคมไปสู่สังคมสมัยใหม่  ความพยายาม
อาจจะเริ่มที่การรับเทคโนโลยี เช่น การรับเครื่องจักรกลสมัยใหม่เข้ามาก่อน หลังจากนั้นรูปแบบการ
ท างานจะมีการปรับตัวตามให้สอดคล้องกับการผลิตแบบใหม่  ซึ่งย่อมกระทบต่อรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตด้านต่างๆที่สัมพันธ์กับรูปแบบการผลิตของสังคม  ในด้านรูปแบบการท างาน อาทิเช่น การมีกะ
ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เครื่องจักรไม่สามารถหยุดพักเครื่องได้ การก าหนดเวลาเข้าท างาน
และเลิกงานที่ตายตัว การค านวณค่าตอบที่สามารถสร้างก าไรสูงสุดแก่เจ้าของโรงงานและลูกจ้าง
ยอมรับได้  ซึ่งรูปแบบการท างานที่เปลี่ยนไปนี้ย่อมกระทบต่อรูปแบบครอบครัวด้วย เช่น ครอบครัว
เปลี่ยนจากหน่วยผลิตไปเป็นหน่วยบริโภค (เพราะสมาชิกในครอบครัวไม่ได้ผลิตและบริโภคภายใน
ครัวเรือนอีกต่อไป  แต่สมาชิกออกไปท างานหาเงินและซื้อหาเครื่องอุปโภคบริโภคเข้ามาในครัวเรือน) 
ความสัมพันธ์แบบผูกพันด้วยสายเลือดเปลี่ยนเป็นความผูกพันด้วยการสมรส ทั้งนี้เพราะความสัมพันธ์
แบบผูกพันด้วยสายเลือดเป็นรูปแบบของครอบครัวขยายซึ่งเหมาะกับสังคมเกษตรกรรมที่ต้องการ
แรงงานมากในการท าการเกษตร  แต่ในสังคมอุตสาหกรรมขนาดของครอบครัวยิ่งใหญ่ยิ่งเป็นภาระต่อ
การสร้างฐานะและเป็นข้อจ ากัดของคู่สมรสที่ไม่ได้พ่ึงพิงการผลิตของครัวเรือนอีกต่อไป  ดังนั้น
ครอบครัวเดี่ยวซึ่งมีรูปแบบความสัมพันธ์แบบผูกพันด้วยการสมรสจึงเกิดขึ้นทดแทนครอบครัวแบบ
ขยาย  นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของครอบครัวและระบบเศรษฐกิจดังกล่าวยังก่อให้เกิด
หน่วยย่อยของสังคมที่ไม่เคยมีมาก่อนในสังคม เช่น โรงเรียน (ซึ่งในสมัยก่อนการศึกษาผูกอยู่กับ
ครอบครัวและวัด) ที่เน้นการเรียนการสอนเพ่ือสร้างสมาชิกสังคมให้มีทักษะและความรู้สมัยใหม่หรือ
ความรู้จากตะวันตกที่สอดคล้องกับความต้องการของระบบอุตสาหกรรมและการบริการ  และเน้น
การสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากกว่าการสอนความรู้พ้ืนฐานทั่วๆไป เช่น ปรัชญา ศาสนา 
พิธีกรรม หรือศิลปะพ้ืนบ้านต่างๆ  นอกจากนั้นแม้แต่องค์กรศาสนายังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เผยแพร่และค าสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ด้วย  อาทิเช่น  การตีความพุทธศาสนาในเรื่อง
ความสมถะในยุคก่อนทุนนิยมจะเน้นการพ่ึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่และการไม่ขวนขวายแสวงหา
ความสุขทางวัตถุ  แต่ในยุคทุนนิยมความสมถะในศาสนาพุทธถูกตีความให้มีความพึงพอใจในระดับที่
พอดีหรือสายกลาง  และความสุขที่พอดี คือ การมีวัตถุพอประมาณแก่การพัฒนาตน  การนิ่งเฉยไม่
แสวงหาหรือขวนขวาย คือ ความเกียจคร้าน  และการขาดแคลนวัตถุอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ทั้งกายและใจด้วย 
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การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจ รูปแบบครอบครัว รูปแบบ
การด าเนินชีวิต และการเกิดขึ้นหน่วยย่อยๆต่างๆในสังคม ย่อมกระทบต่อค่านิยมความเชื่อของคนใน
สังคม  โดยเป็นผลจากการรับความรู้จากสังคมสมัยเข้ามาผ่านรูปแบบการท างาน โรงเรียน หรือสื่อ
ต่างๆซึ่งอาจเข้ามาในรูปของภาพยนตร์น าเข้าจากต่างประเทศ สินค้าและบริการจากต่างประเทศที่มี
โฆษณาเป็นตัวกระตุ้นและเผยแพร่ รวมทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ที่ได้รับอิทธิพลจากผู้บริหาร
ประเทศที่ต้องการให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่วางนโยบายไว้โดยมีความทันสมัยหรือ
สังคมอุตสาหกรรมเป็นเปูาหมาย  อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็เป็นไปเองตาม
ธรรมชาติโดยอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้น าประเทศหรือชนชั้นน าในประเทศ  ทั้งนี้เพราะในสังคม
สมัยใหม่การสื่อสารและการแพร่กระจายข้อมูลมักเป็นไปโดยอิสระที่ไม่สามารถควบคุมได้นั่นเอง 

ดังนั้นเมื่อการพัฒนาดังกล่าวแพร่กระจายไปอย่างทั่วถึง  สังคมต่างๆทั่วโลกจะมีลักษณะ
คล้ายๆกัน คือ เป็นสังคมสมัยใหม่ที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบตะวันตก  ซึ่งเป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า กระบวนเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาวะทันสมัย (modernization) 

2. ทฤษฎีจักวรรดินิยมหรือวิพากษ์ทุนนิยม(Capitalism) 
ทฤษฎีนี้มองการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ทุนนิยมว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นธรรมทั้งใน

ระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ  โดยเริ่มแรกจะต้องกลับไปพิจารณาที่กระบวนการผลิต
ของระบบทุนนิยมว่าเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งมวล   

ระบบทุนนิยมเป็นระบบที่เน้นการใช้กลไกตลาดในการควบคุมราคาและปริมาณสินค้า เพ่ือให้
ราคาสินค้าเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามธรรมชาติอันได้แก่ ธรรมชาติในด้านอุปสงค์ (demand) และอุปทาน 
(supply) ซึ่งจะท าให้ไม่เกิดการผูกขาดราคาสินค้า  และท าให้เกิดการผลิตที่สมเหตุสมผล คือ เมื่อมีความ
ต้องการสินค้ามากราคาสินค้าก็จะสูงขึ้น  เมื่อสินค้าราคาสูงขึ้นและไม่มีความจ าเป็นมากนัก ความต้องการ
สินค้าจะลดลง  ราคาสินค้าก็จะลดลงไม่จูงใจให้ผลิตต่อไป  การผลิตสินค้าตัวนั้นก็จะลดลงตามไปด้วย  ผล
ที่ตามมาของระบบนี้ คือ การผูกขาดไม่เกิดขึ้นเพราะผู้ผลิตมีโอกาสเท่ากันในการผลิตสินค้าตามอุปสงค์
และอุปทาน อย่างไรก็ตามสิ่งที่ตามมาในระบบทุนนิยม คือ การสร้างก าไรและการแข่งขันของผู้ผลิต  
กลวิธีในการแข่งขันที่ใช้ในระบบนี้ ได้แก่ การตัดราคาแข่งกันระหว่างผู้ผลิต การกดราคาค่าแรงงานคนงาน
ที่มีอ านาจต่อรองน้อยกว่า และการแสวงหาทรัพยากรราคาถูกและตลาด  ซึ่งทั้งสามประเด็นนี้น าไปสู่
ปัญหาของการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยของกลุ่มประเทศพัฒนาใหม่ต่อมา 

การแข่งขันกันระหว่างผู้ขายด้วยการตัดราคาท าให้ผู้ผลิตที่มีทุนมากกว่า  มีความสามารถใน
การแข่งขันมากกว่า  และในที่สุดผู้ผลิตที่มีก าลังอ่อนกว่าจะถูกผลักออกจากระบบการแข่งขันจนใน
ที่สุดจะเหลือเพียงผู้ผลิตเพียงไม่ก่ีราย  ซึ่งจะท าให้เกิดการรวมกลุ่มกันได้ง่ายขึ้น  การรวมกลุ่มกันของ
ผู้ผลิตจะท าให้กลุ่มผู้ผลิตสามารถก าหนดราคาสินค้าในตลาดได้  โดยไม่จ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับอุปสงค์
ของสินค้าอีกต่อไปแต่ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตฝุายเดียว  และสร้างผู้ผลิตรายใหญ่ขึ้นเป็นเจ้าพ่อในตลาด  และ
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ในทีสุดพัฒนาเป็นรูปแบบไปเป็นองค์กรข้ามชาติที่มีอ านาจและทุนมหาศาล  ที่เรารู้จักกันในนาม
บริษัทข้ามชาติ (transnational corporation) 

ส่วนการกดราคาค่าแรงงานคนงานซึ่งผู้ผลิตน ามาใช้เป็นกลวิธีลดต้นทุนการผลิตเพ่ือเพ่ิมผล
ก าไรนั้น  นายทุนจะสามารถท าได้ด้วยการสร้างค่านิยมผ่านระบบต่างๆในสังคม เช่น องค์กรศาสนา 
สื่อ ฯลฯ เพ่ือท าให้สมาชิกมองเห็นความชอบธรรมในการเอารัดเอาเปรียบของนายทุน  และยอมให้
นายทุนเอารัดเอาเปรียบได้  แต่ในที่สุดเมื่อการเอารัดเอาเปรียบเพ่ิมขึ้นกลุ่มคนงานจะรวมกันเพ่ือ
สร้างอ านาจต่อรองกับนายทุนหรือผู้ผลิต  เกิดเป็นสหภาพคนงานที่มีอ านาจในการก าหนดเงื่อนไขการ
จ้างงาน  แต่ในบางกรณี (ตามทฤษฎีมาร์กซิสต์ กลุ่มคนงานจะรวมตัวกันเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้าง
สังคมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึน) 

สุดท้ายคือการแสวงหาทรัพยากรราคาถูกและตลาด  ในส่วนนี้นี่เองที่ผลักดันให้ผู้ผลิตต้อง
พยายามแสวงหาพื้นท่ีในการลงทุนใหม่ๆ  และท าให้ระบบทุนนิยมแพร่กระจายไปทั่วโลกโดยเฉพาะใน
ส่วนที่ทุนนิยมยังเข้าไปไม่ถึง ได้แก่ กลุ่มประเทศที่ระบบเศรษฐกิจพ่ึงพิงการเกษตรกรรมดั้งเดิม เมื่อ
ระบบทุนนิยมเข้ามาในประเทศเหล่านี้  การแข่งขันด้วยระบบการตัดราคา การเอาเปรียบคนงานก็เข้า
มาด้วย  นอกจากนั้นการสร้างตลาดในประเทศเปิดใหม่เหล่านี้จ าเป็นต้องสร้างนิสัยการบริโภคให้
เกิดขึ้น  เพราะฉะนั้นการโฆษณาและการสอดแทรกค่านิยมบริโภคนิยมจึงเป็นสิ่งจ า เป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับระบบทุนนิยม ค่านิยมเหล่านี้จะถูกสอดแทรกผ่านสื่อและภาพยนตร์  ผู้คนในสังคมจะค่อยซึม
ซับค่านยิมบริโภคนิยมแบบไม่รู้ตัว  จนกระท่ังเกิดเป็นนิสัยจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป  และท าให้การขายสินค้า
ง่ายและได้ผลก าไรอย่างรวดเร็ว 

ผลของการพัฒนาดังกล่าวน าไปสู่การเก็บเกี่ยวผลก าไรที่สร้างข้ึนในประเทศพัฒนาใหม่เหล่านี้
กลับประเทศแม่หรือประเทศท่ีนายทุนก าเนิดขึ้น  ซึ่งมักเป็นประเทศในยุโรปและอเมริกา  และน าไปสู่
ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศ  โดยประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเข้ามาลงทุนในประเทศก าลังพัฒนา
จะร่ ารวยมหาศาลในขณะที่ประเทศก าลังพัฒนาจะพัฒนาไปพร้อมๆกับการสร้างหนี้สินที่พอกพูนขึ้น  
อันเกิดจากความพยายามเปลี่ยนแปลงสังคมตนเองจากเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรม  ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดด้วยการซื้อเทคโนโลยีราคาแพงเข้ามาพัฒนาประเทศ  และขายผลิตผล
เกษตรกรรมซึ่งเป็นผลผลิตพ้ืนฐานของสังคมกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีราคาถูก  ประกอบกับการ
บริโภคอย่างมากมายของสมาชิกสังคมท าให้การสะสมทุนในประเทศไม่เกิดขึ้น  การพัฒนาจึงเป็นการ
พัฒนาที่ไม่ได้สร้างพ้ืนฐานความมั่นคงของสังคมอย่างแท้จริง  เพราะประเทศอุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้
ไม่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเป็นของตนเองแต่ต้องพ่ึงพิงความรู้จากตะวันตกและอเมริกา  
นอกจากนั้นการผลิตของประเทศเหล่านี้ยังเป็นการผลิตเพ่ือปูอนตลาดการผลิตและการบริโภคใน
ประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศไทยตลาดส่งออกหลักของไทย คือ อเมริกา ดังนั้นไทยจึงต้องพ่ึงพิง
ประเทศอเมริกาอย่างมากในการคงไว้ซึ่งระบบทุนนิยม    
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อย่างไรก็ตามในที่สุดประเทศก าลังพัฒนาเหล่านี้จะก้าวไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม
เช่นกัน  แต่เป็นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่มีปัญหาทั้งหนี้สินและคุณภาพชีวิตของประชากร  
โดยเกษตรกรรมที่เคยเป็นพ้ืนฐานของสังคมจะค่อยๆหมดไป  ทั้งนี้เพราะเกษตรกรที่เคยเป็นอิสระใน
พ้ืนที่เกษตรกรรมของตนเองจะถูกเปลี่ยนไปเป็นกรรมกรในโรงงาน หรือกลายเป็นคนงานระดับล่างใน
ธุรกิจภาคบริการ  และอยู่อาศัยตามแหล่งสลัมในเมือง  ซึ่งเมืองจะเปลี่ยนสภาพจากเมืองเล็ก
กลายเป็นมหานครที่ เติบโตขึ้นด้วยความหลากหลายทั้ งความเจริญและความเสื่อมโทรม  
ปรากฏการณ์ดังกล่าวปรากฏชัดเจนในประเทศก าลังพัฒนายุคแรกๆเช่น บราซิล อาร์เจนติน่า หรือ
แม้กระท่ังกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

ส าหรับคนงานระดับล่างในประเทศก าลังพัฒนาเหล่านี้ซึ่งน่าจะรวมตัวกันต่อรองเพ่ือสร้าง
เงื่อนไขที่เป็นธรรมมากขึ้นให้แก่ตนเองนั้น  ในระบบทุนนิยมข้ามชาตินั้นไม่สามารถท าได้  ทั้งนี้เพราะ
กลุ่มคนงานได้ถูกท าให้อ่อนพลังลงด้วยการแบ่งคนงานออกเป็นกลุ่มๆ  และให้รางวัลแก่คนงานกลุ่ม
บนๆ และกดกลุ่มคนงานระดับล่างไว้  ท าให้การรวมตัวไม่สามารถเกิดขึ้นได้  ซึ่งท าให้ยิ่งพัฒนานาน
เข้าจะยิ่งปรากฏกลุ่มคนระดับล่างไร้ฝีมือไร้ทักษะ ตกงาน และไม่ใช่เกษตรกรมากขึ้น  เพราะคนส่วน
ใหญ่ที่เคยเป็นเกษตรกรแต่ดั้งเดิมถูกผลักดันให้เข้าสู่ระบบจนกลายเป็นกรรมกรจากรุ่นสู่รุ่น  และไม่ได้
เป็นเกษตรกรอีกต่อไป   

ดังนั้นผลของการพัฒนาประเทศไปสู่ภาวะทันสมัยในระยะยาวส าหรับประเทศด้อยพัฒนา 
ก าลังพัฒนา หรือประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ตามแนวตะวันตกหรืออเมริกาหรือญี่ปุุนนั้น  จึงเป็นการ
พัฒนาที่น าไปประเทศไปสู่ภาวะหนี้สินและด้อยลงในคุณภาพชีวิต   

2.2.3 ทฤษฎีหมู่บ้านโลก  (Global Village) 
ผู้น าแนวคิดเรื่องหมู่บ้านโลก ได้แก่ Herbert Marshall McLuhan   แนวคิดเรื่องหมู่บ้าน

โลกเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ
โครงสร้างความสัมพันธ์ระดับโลก  จากสมัยก่อนซึ่งการเดินทางและการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบใดๆจะมีอุปสรรคอันเกิดจากระยะทางและเวลา  ท าให้ไม่สามารถติดต่อกันได้ง่ายๆ  ยิ่ง
ระยะทางห่างกันมากแค่ไหนอุปสรรคยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย  เช่น  คนในทวีปยุโรปแทบไม่รู้จักคนใน
แถบเอเชียว่ามีรูปร่างหน้าตา วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร  ในทางกลับกันคนในเอเชียเองก็
ไม่รู้จักคนในยุโรปด้วยเช่นกัน  ดังนั้นค าว่า cultural shock จึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆในสมัยก่อน
เมื่อผู้คนจากต่างถิ่นที่ห่างไกลกันได้มาติดต่อสัมพันธ์กัน  และพบว่าอีกฝุายมีพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตที่
ตนรับไม่ได้  เช่น  คนไทยเมื่อสามสิบสี่สิบปีที่ผ่านรู้สึกอับอายและตกใจที่เห็นคนต่างชาติชายหญิง
กอดจูบกันในที่สาธารณะ เป็นต้น  นอกจากนั้นการติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้า (face to face) เป็น
การสื่อสารที่เป็นไปไม่ได้ส าหรับคนที่อยู่ในพ้ืนที่ต่างกัน  การสื่อสารแบบนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะผู้คนที่
อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันที่เรียกว่า หมู่บ้าน เท่านั้น  ซึ่งการติดต่อแบบ face to face จะน าไปสู่การ
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สร้างแบบแผนการด าเนินชีวิต ค่านิยม และวัฒนธรรมร่วมกัน  ค าว่าหมู่บ้านจึงมีความหมายลึกซึ้งกว่า
การที่คนอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน มีการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด แต่มีความหมายรวมไปถึงการ
เกิดข้ึนของวัฒนธรรมร่วมกันด้วย   

ลักษณะเด่นของความเป็นหมู่บ้าน คือ การมีค่านิยม บรรทัดฐาน ประเพณีร่วมกัน ดังกล่าว  
ซึ่งนอกจากนั้นยังมีลักษณะการรวมกลุ่มแบบผูกพันทางความรู้สึกของความเป็นพวกพ้องเดียวกัน 
(mechanical solidarity) มากกว่าผูกพันแบบหน้าที่ (organic solidarity)  ความเด่นอีกอย่างของ
ระบบความสัมพันธ์แบบหมู่บ้าน คือ การพ่ึงพิงตนเองได้ของหน่วยย่อย  ซึ่งสามารถอยู่รอดได้โดยไม่
ต้องพ่ึงพิงหน่วยอ่ืนๆ  ทั้งนี้เพราะหน่วยย่อยต่างๆมีการผลิตที่ครบวงจรภายในตัวเอง เช่น ครอบครัว
หนึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ปลูกข้าว ปลูกผัก จับปลา ล่าสัตว์ ทอผ้า ให้การศึกษาบุตร ดูแลรักษา
ผู้ปุวยในครอบครัว ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและเครื่องมือท ากิน ท าให้ครอบครัวนี้สามารถอยู่เป็นอิสระ
ทางด้านกายภาพได้โดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพิงครอบครัวอ่ืน  อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ในด้านจิตใจ 
การคงอยู่ต่อไปของครอบครัวจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง (ตัวอย่างหนึ่ง คือ การแต่งงานที่ไม่สามารถ
เกิดข้ึนภายในครอบครัวได้แต่จ าเป็นต้องพ่ึงพิงครอบครัวอ่ืน) และการพึ่งพิงในด้านความปลอดภัยของ
ครอบครัว (เช่นกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างครัวเรือน หรือ การปล้น หากไม่ใช่ครัวเรือนในหมู่บ้านหรือ
พวกพ้องเดียวกัน  ย่อมเสี่ยงต่อการได้รับความเป็นธรรมหรือการปกปูอง)  เพราะฉะนั้นจึงมีความ
จ าเป็นต้องเกิดการรวมกลุ่มกับครอบครัวอ่ืนเป็นระบบเดียวกันด้วย  ท าให้ต้องเกิดพิธีกรรม การ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เพ่ือผูกพันผู้คนจากหน่วยย่อย (ครัวเรือน) ต่างๆเข้าด้วยกัน  เมื่อระยะเวลาผ่านไป
ความผูกพันและความเป็นพวกพ้องจึงสูงขึ้น  และเกิดรูปแบบประเพณีค่านิยมอันเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของหมู่บ้านขึ้นด้วย 

ค่านิยมองค์กร (ISMART)  หมายถึง เกณฑ์การตัดสินใจร่วมกัน ของบุคลากรทุกระดับใน 
องค์กร ว่าพฤติกรรมใดควรท าและไม่ควรท า เพ่ือบรรลุผลส าเร็จทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน 
ระดับองค์กร และผู้รับบริการ ตลอดจนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  
          ความส าคัญของค่านิยม 
          1. พลังยึดเหนี่ยวคนในองค์กร 
          2. พลังร่วมส าหรับประเมินเลื่อนขั้น หรือสนับสนุนบุคลากร ตามเส้นทางความก้าวหน้า และ
ระบบการจัดสรรสิ่งจูงใจ 
          3. พลังขับเคลื่อนเอกลักษณ์ที่น าไปสู่ภาพลักษณ์อันพึงประสงค์ขององค์กร 
          4. พลังก่อรูปวัฒนธรรมและกระบวนทัศน์อันพึงประสงค์ขององค์กร 
          ความหมายของ ISMART 
           1. Integrity คือ ยึดมั่นยืนหยัด ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดถือความถูกต้องตามกฎหมาย จรรยาวิชาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ อย่างโปร่งใส 
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เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ 
           2. Service Mind คือ การมีจิตใจพร้อมในการให้บริการ หมายถึง ความมีมนุษยสัมพันธ์และ
อัธยาศัยไมตรีที่ดี ยินดี และเต็มใจ ที่จะให้บริการ ช่วยเหลือ แก่ผู้มาติดต่อประสานงาน หรือผู้มาขอรับ
บริการทั้งภายนอก และภายในหน่วยงาน ให้เกิดความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการประสานงานที่ดี 
ระหว่างกัน เพ่ือให้การท างานบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
          3. Mastery คือ การท างานอย่างมืออาชีพ หมายถึง ความกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้งจากประสบการณ์ท างานเดิม และจากการค้นคว้าความรู้ใหม่ เพ่ิมเติมอย่าง
สม่ าเสมอ ตลอดจนน าความรู้นั้น มาพัฒนาศักยภาพ การท างานของตนเอง ของหน่วยงาน และของ
องค์กรโดยรวม 
         4. Accountability / Transparency คือ การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
และรับผิดชอบหมายถึง ความตั้งใจแน่วแน่ที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ ในการท างานให้บรรลุ
เปูาหมาย ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกระดับ ความช านาญการ 
         5. Relationship คือ การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพ่ีเป็นน้อง หมายถึง ทักษะในการรับรู้ การ
จับประเด็น ทั้งจากการฟัง การอ่าน และการสื่อข้อความให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องตรงกัน 
ในเรื่องของนโยบาย แผนงาน ตลอดจนวัตถุประสงค์ และภารกิจของหน่วยงาน และสามารถสื่อสาร
ท าความเข้าใจ จนส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เปิดกว้างทางความคิดด้วยบรรยากาศ ของความ
เป็นพี่ เป็นน้อง จนกระทั่งงานประสบความส าเร็จ 
          6. Teamwork คือ การท างานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถในการท างานร่วมกับบุคคล
อ่ืน โดยประสานความแตกต่างของบุคคล และกระบวนการปฏิบัติงาน ให้เกิดการท างานที่สอดรับกัน 
ไปสู่กลยุทธ์และประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับหน่วยงาน กรม กระทรวงและระดับชาติ บนพ้ืนฐาน
ของการสร้างความไว้วางใจ และเคารพในความคิดเห็นของกันและกัน 

ส่วนบรรทัดฐาน เป็นตัวก าหนดตามพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันของบุคคลในสังคม ซึ่งจะ
เป็นตัวบ่งชี้ว่าในสถานการณ์นั้น ๆ บุคคลควรปฏิบัติเช่นใดบ้าง ซึ่งพฤติกรรมจะอยู่ในแนวเดียวกันคือ
ไม่ท าความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อ่ืน ประกอบด้วย 

1. วิถีประชา เป็นข้อตกลงของคนหมู่มากแล้วน ามาเป็นแนวปฏิบัติเปลี่ยนแปลงได้ง่ายถ้าท า
ผิดสังคมลงโทษไม่รุนแรง เช่น การไปงานศพใส่ชุดด าแต่ถ้าไม่ใส่ชุดด าผลที่ได้คือการถูกนินทา ถูก
ต าหนิท าให้รู้สึกอับอาย 

2. จารีตประเพณี เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเพราะจะท าให้สังคมเกิดความสงบสุข ถ้าไม่ประพฤติ
ปฏิบัติมีบทลงโทษจากสังคมค่อนข้างรุนแรงและชัดเจน เช่น ลูกควรกตัญญูต่อพ่อแม่ การชิงสุกก่อน
ห่าม ห้ามผิดประเวณีลูกเมียคนอื่น 
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3. กฎหมาย เป็นสิ่งที่รัฐได้ก าหนดให้บุคคลต้องปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือความ สงบ
สุขของประชาชน ถ้าท าผิดมีบทลงโทษที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
           ประเพณี เป็นระเบียบแบบแผนที่ก าหนดพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ ที่คนในสังคมยึดถือ
ปฏิบัติสืบกันมา ถ้าคนใดในสังคมนั้นๆฝุาฝืนมักถูกต าหนิจากสังคม ลักษณะประเพณีในสังคม
ระดับประเทศชาติ มีทั้งประสมกลมกลืนเป็นอย่างเดียวกันและมีผิดแผกกันไปบ้างตามความนิยม
เฉพาะท้องถิ่น แต่โดยมากย่อมมีจุดประสงค์ และวิธีการปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
             วัฒนธรรม ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมา นับตั้งแต่ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศาสนา  กฎหมาย  ศิลปะ จริยธรรม ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่า
วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ คิดค้นขึ้นมาเพ่ือช่วยให้มนุษย์สามารถด ารงอยู่ต่อไปได้ เพราะการจะ
มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้มนุษย์จะต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและจะต้องรู้จักควบคุมความประพฤติ
ของมนุษย์ด้วยกัน วัฒนธรรม คือค าตอบที่มนุษย์ในสังคมคิดขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาเหล่านี้ 

            เนื้อหาของวัฒนธรรม  
            1.  วัฒนธรรมเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้  
            2.  วัฒนธรรมมีลักษณะเป็นสิ่งเหนืออินทรีย์ (super organic)   
            3.  วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคม  
            4. วัฒนธรรมเป็นแบบแผนของการด าเนินชีวิต 

           องค์ประกอบของวัฒนธรรม  
           วัฒนธรรมเป็นผลจากการที่มนุษย์ได้เข้าควบคุมธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ท าให้
เกิดการจัดระเบียบทางสังคม  ระบบความเชื่อ ศิลปกรรม  
           ค่านิยมและวิทยาการต่าง ๆ อาจแยก องค์ประกอบของวัฒนธรรมได้เป็น 4 ประการ  
            1.  องค์มติ (concept)  บรรดาความคิด ความเชื่อ ความเข้าใจ ความคิดเห็น ตลอดจน
อุดมการณ์ต่าง ๆ  
            2.  องค์พิธีการ (usage) หมายถึง ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีแสดงออกในรูปพิธีกรรม 

            3.  องค์การ (organization) หมายถึง กลุ่มที่มีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือมีโครงสร้าง
อย่างเป็นทางการ มีการวางกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับและวัตถุประสงค์ไว้อย่างแน่นอน  
           4.  องค์วัตถุ (instrumental and symbolic objects) ได้แก่ วัฒนธรรมทาง วัตถุท้ังหลาย 
เช่น บ้าน โบสถ์ วิหาร รวมตลอดถึงเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ 

ความผูกพันต่อองค์การ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในการผลักดันให้บุคคลในองค์กรมีความ
เต็มใจที่จะพยายามกระท าในสิ่งที่ดีให้กับองค์การ เพ่ือประโยชน์ขององค์การ และมีความปรารถนา
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อย่างแรงกล้าที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์การต่อไป เพ่ือท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่
ความมีประสิทธิผลขององค์การ 

อย่างไรก็ตามในศตวรรษที่ 20 นี้ได้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ท าให้ระบบความสัมพันธ์ของผู้คน
บนโลกทั้งระดับกว้างและแคบ เช่น ท้องถิ่น เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง  การปฏิวัติระบบการสื่อสารที่
เริ่มต้นจากโทรเลข โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร มือถือ อินเตอร์เน็ต  การปฏิวัติรูปแบบความบันเทิงหรือการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มาพร้อมกับโทรทัศน์ทั้งในรูปบันทึกเทป หรือ ถ่ายทอดสด หรือมาในรูปของสื่อ
สิ่งพิมพ์ก็ตาม  และการปฏิวัติรูปแบบการขนส่งมวลชนจากเรือ เกวียนไปสู่ รถไฟ รถยนต์ เครื่องบิน  
ต่างๆเหล่านี้ล้วนน าไปสู่การท าลายก าแพงอุปสรรคของการติดต่อสื่อสาร อันได้แก่ ระยะทางและเวลา
ที่เกิดจากพ้ืนที่ห่างไกลหรือความต่างทางภูมิศาสตร์  

  ผลของการปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยีต่างๆที่กล่าวมาท าให้เกิดการปฏิวัติด้านความสัมพันธ์
ของประชากรบนโลก  พ้ืนที่ที่เคยปลอดจากการติดต่อจากภายนอก เช่น หมู่บ้าน ไม่สามารถหนี พ้น
การเข้ามาของเทคโนโลยีเหล่านี้ได้  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางที่น าผู้คนเข้าและออกจากหมู่บ้านได้
ง่ายและถ่ีขึ้น การติดต่อสื่อสารที่สะดวกไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์สาธารณะหรือมือถือต่างเข้าไปถึงมือผู้คน
ในชุมชนต่างๆทั่วโลก  และท่ีส าคัญคือความบันเทิงและข้อมูลข่าวสารที่มากับโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์  
ล้วนน าไปสู่การปฏิวัติวัฒนธรรมที่หล่อหลอมแบบแผนการด าเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี และ
วัฒนธรรมของประชากรโลกร่วมกัน  เอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มหรือชุมชนถูกท้าทายจากวัฒนธรรมที่
เกิดใหม่ในยุคนี้  ซึ่งในบางครั้งมีการยอมวัฒนธรรมใหม่และกลมกลืนไปกับมันไม่ยากนัก  แต่ในบาง
กรณีวัฒนธรรมดั้งเดิมมีความแข็งแกร่งมากและการเข้ามาของวัฒนธรรมกลายเป็นการคุกคาม
วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม การต่อต้านย่อมเกิดข้ึน 

การที่วัฒนธรรมต่างๆถูกหล่อหลอมเข้าด้วยกัน  อันเป็นผลมาจากการติดต่อสื่อสารที่แทรก
ซึมไปทั่วถึงทุกทอ้งที่  การสื่อสารแบบ face to face เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ระหว่างผู้คนโดยไม่มีข้อจ ากัด
ในเรื่องพ้ืนที่  ท าให้สังคมโลกมีลักษณะคล้ายคลึงกับหมู่บ้านที่มีค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม ร่วมกัน  
และยังเกิดลักษณะความสัมพันธ์แบบ mechanical solidarity ขึ้นในระดับโลกด้วย 

อย่างไรก็ตามความเป็นหมู่บ้านโลกดังกล่าวก็ส่งผลในด้านลบด้วย  เพราะการครอบง าทาง
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเดิม  ดังกรณีการต่อต้านวัฒนธรรมใหม่ในบางกลุ่มที่เห็นว่า
วัฒนธรรมใหม่ไม่ใช่วัฒนธรรมที่เกิดจากการหล่อหลอมวัฒนธรรมต่างๆบนโลก  แต่เป็นวัฒนธรรม
ตะวันตกโดยเฉพาะวัฒนธรรมอเมริกัน (Americanization) มากกว่า  ซึ่งความคิดดังกล่าวมีส่วนถูก
อย่างมาก  การครอบง าทางวัฒนธรรมนั้นมีผลทั้งด้านกายภาพและด้านจิตใจต่อผู้คนด้วย  โดยทาง
กายภาพท าให้คนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลัทธิบริโภคนิยมซึ่งท าให้คุณภาพชีวิตและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวลดลง  อันเป็นผลมาจากการบริโภคโดยขาดเหตุผลและการไตร่ตรองที่ดี  ใน
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ด้านจิตใจท าให้คนขาดความเชื่อมั่นศรัทธาในรากฐานทางสังคมของตนเอง  และขาดบรรทัดฐานใน
การยึดถือปฏิบัติที่สอดคล้องกับสภาพสังคมของตนเองด้วย 

นอกจากนั้นความไม่เท่าเทียมกันของผู้คนในส่วนต่างๆของโลกยังเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึง
เทคโนโลยีเหล่านี้  ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ ามากยิ่งขึ้น  ซึ่งท าให้เกิดกลุ่มคนด้อยโอกาสเพ่ิมขึ้น  
และกลายเป็นปัญหาของสังคมต่อไป 

ทฤษฎีที่อธิบายการเกิดข้ึนของกระแสโลกาภิวัตน์ทั้งสามทฤษฎีดังกล่าว  เป็นทฤษฎีที่อธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในมุมมองที่แตกต่างกัน  โดยมีหลักการในคิดวิเคราะห์ที่ให้ความส าคัญใน
ด้านต่างๆไม่เท่ากัน  ในทฤษฎีภาวะทันสมัยนั้นให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีในการผลิตทางด้าน
อุตสาหกรรมที่เป็นตัวน าการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับสังคมในด้านต่างๆและแพร่กระจายความเจริญ
ไปสู่สังคมอ่ืนๆจนท าให้สังคมต่างๆที่เปิดรับหรือในที่สุดต้องเปิดรับมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม
ไปสู่รูปแบบเดียวกัน  ส าหรับทฤษฎีจักรวรรดินิยมที่วิพากษ์วิจารณ์ระบบทุนนิยมนั้น  เน้นความ
บกพร่องของระบบทุนนิยมที่เปิดช่องให้มีการเอารัดเอาเปรียบของผู้ที่มีอ านาจทางเศรษฐกิจสังคมต่อ
ผู้ด้อยกว่า  และยังพยายามชี้ให้เห็นอีกว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยนั้นแท้จริงเป็นภาพ
จอมปลอมและไม่มีความมั่นคงที่แท้จริง  ในส่วนทฤษฎีที่สามคือทฤษฎีหมู่บ้านโลกนั้นให้ความส าคัญ
กับเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารและการคมนาคมที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในค่ านิยมและ
ความสัมพันธ์ของผู้คนบนโลกที่ไร้ขอบเขตจนเสมือนผู้คนทั้งโลกอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน   

การที่ทฤษฎีทั้งสามมีหลักในการอธิบายที่แตกต่างกันนี้ช่วยให้เราสามารถพิจารณาแง่มุม
ต่างๆที่มีอิทธิพลและเป็นปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ท าให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ไปตามกระแสโลกาภิวัตน์นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีปัจจัยหลากหลายเข้ามามีอิทธิพล  และไม่ได้มี
ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเท่านั้นที่เข้ามามีอิทธิพล  ในขณะเดียวกันก็ช่วยท าให้เราได้เห็นว่าโลกไร้พรมแดน
ใบนี้มีความจ าเป็นที่จะต้องถูกพิจารณาทั้งในด้านบวกและด้านลบ  รวมทั้งด้านกลางๆไปพร้อมๆกันไป
ด้วย 

2.3 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 
       2.3.1 ข้อมูลทั่วไป ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5  
            พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมต ารวจ พ.ศ. 2495 ให้จัดตั้งโรงเรียนต ารวจภูธร
ภาคเหนือตอนบนขึ้นครั้งแรกใช้ชื่อว่า “โรงเรียนต ารวจภูธรภาค 5” ขึ้นที่บ้านกิ่วทับยั้ง ต าบลแม่จัน 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ในขณะนั้นยังไม่มี
การผลิต  และฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนพลต ารวจ คงมีแต่เจ้าหน้าที่ประจาอยู่เรียกว่า “กองกาลัง
ปฏิบัติการพิเศษ” พ.ศ. 2497 กรมต ารวจสั่งให้ยุบเลิกโรงเรียนต ารวจภูธรภาค 5 ที่อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย และจัดตั้งขึ้นใหม่ที่ บ้านปงสนุก เลขที่ 97 ถนนจามเทวี ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอ
เมือง จังหวัดลาปาง มีเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนต ารวจภูธรภาค 5 
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ล าปาง” เริ่มเปิดท าการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนพลต ารวจ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2498 (หลักสูตรอบรม 6 เดือน) มีจ านวน 2 กองร้อย ซึ่งนักเรียนพลต ารวจ รุ่นแรกรับโอนมาจาก
ต ารวจอาสาสมัครที่ประจ าการอยู่ตามกองก ากับการต ารวจภูธรจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือตอนบน 
หลังจากที่ฝึกอบรมได้จานวน 10 รุ่น มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมต ารวจ 
กระทรวงมหาดไทย    

          พ.ศ. 2503 ให้ยุบเลิกโรงเรียนต ารวจภูธรภาคทั้ง 9 ภาค เฉพาะโรงเรียนต ารวจภูธร
ภาค 5 จังหวัดล าปาง และโรงเรียนต ารวจภูธรภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก ให้รวมกัน เปลี่ยนชื่อเป็น 
“โรงเรียนต ารวจภูธร 3” ตั้งอยู่อ าเภอเมือง จังหวัดลาปาง มี 2 กองร้อย จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 
2515 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนต ารวจภูธร 5” 

          พ.ศ. 2511 กรมต ารวจอนุมัติให้ทาการฝึกอบรม 6 กองร้อย ฝึกอบรมที่โรงเรียน
ต ารวจภูธร 3 ล าปาง จ านวน 3 กองร้อย และฝากอบรมที่โรงเรียนต ารวจภูธร 2 จังหวัดชลบุรี จานวน 
3 กองร้อย พ.ศ.2515 กรมต ารวจอนุมัติให้ทาการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนพลต ารวจทั้ง 6 กองร้อย
ในสถานที่เดียวกัน และใช้ชื่อว่า “โรงเรียนต ารวจภูธร 5” และให้จัดหาสถานที่ทาการใหม่เนื่องจาก
สถานที่เดิมคับแคบ  

         พ.ศ. 2519 กรมต ารวจจึงอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนต ารวจภูธร  5  ขึ้นใหม่เลขที่ 145  หมู่ที ่
13 ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง พิกัดที่ตั้ง (NA 185195) ตามเส้นทางหลวงสายลาปาง 
– เชียงใหม่ มีเนื้อที่ 240 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา เป็นที่ทาการกองร้อยที่ 4,5 และ 6 ส่วนสถานที่โรงเรียน
ต ารวจภธูร 5 เดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดลาปางให้คงที่ทาการกองร้อยที่ 1,2 และ 3 ไว้ 

     พ.ศ. 2534   ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการบริหารราชการทั้ง  2   แห่ง เป็นอุปสรรค 
ไม่เกิดการคล่องตัว จึงได้ถอนก าลังทั้งหมดจากที่ตั้งแห่งเดิมไปรวมกันที่โรงเรียนต ารวจภูธร 5 ต าบล
ปงยางคก อ าเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลาปาง จนถึงปัจจุบัน ส่วนสถานที่เดิมกรมต ารวจได้โอนให้ ส่วน
ราชการสานักงานวิทยาการภาค 3 ใช้ประโยชน์ และดูแล 

        พ.ศ.2548 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมต ารวจ พ.ศ. 2548 ก าหนดให้ 
กองก ากับการโรงเรยีนต ารวจภูธร 5 สังกัดกองบัญชาการศึกษา เป็น “ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 
5” สังกัดต ารวจภูธรภาค 5  

วิสัยทัศน์   
       จัดสร้างทีมงานอันทรงประสิทธิภาพ เพื่อสัมฤทธิ์ผลการคัดสรรบุคลากร  แล้วท าการฝึก
ศึกษาเสมือนสถานการณ์จริง  พร้อมออกไปปฏิบัติสถานการณ์จริงได้ดีกว่าฝึก 
           พันธกิจ 

1. ปกปูอง  เทิดทูนพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
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และสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

     3. พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมเป็นหน่วยงานที่มีความช านาญเฉพาะด้านการปราบปรามและ
สืบสวน  โดยเน้นในเรื่องยาเสพติดเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ในเรื่อง “ ยุทธวิธีพิชิตยาเสพติด ” 

4. จัดเตรียมบุคลากรของศูนย์ฝึกอบรมให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการทั้ง 
อ านวยการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมให้เป็นสถานที่ที่มีความพร้อมในการฝึกอบรมโดยมีวัสดุอุปกรณ์   
เครื่องมือ  เครื่องช่วยฝึก  สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

6. พัฒนาบุคลากรด้านการฝึก  การเรียนการสอน ให้มีความรู้  ความสามารถเท่าทัน 
วิทยาการสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง 

7.  ดูแล  เอาใจใส่ความเป็นอยู่ของข้าราชการต ารวจและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
           คา่นิยมหลักขององค์กร 
  ฝึกให้เหมือนจริง   เมื่อปฏิบัติงานจริงท าให้ดีกว่าฝึก 
           4..5  ก าลังพล 
ล าดับ หน่วยงาน ผบก. รอง 

ผบก. 
ผกก
. 

รอง ผกก/
เทียบเท่า 

สว./
เทียบเท่า 

รอง สว./
เทียบเท่า 

ผบ.หมู่ รวม หมาย
เหต ุ

 1 ส านักงาน 1 2 - - - 1 - 4  
 2 ฝุายอ านวยการ - - 1 1 3 6 6 17  
 3 ฝุายรักษาการณ์ - - - - - 2 75 77  
 4 ฝุายบริการ 

การศึกษา 
- - 1 1 3 6 5 16  

 5 ฝุายปกครอง 
และการฝึก 

- - 1 1 3 5 10 20  

 6 กลุ่มงานอาจารย์ - - - 14 5 1 - 20  
7 นักเรียนนายสิบ       250 250  
 รวม 1 2 3 17 14 21 346 404  
         

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2558  
                 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ก าหนดยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2558 
ที่ส าคัญไว้จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล 

1.1 ปกปูอง เทิดทูน และพิทักษ์รักษา ไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 

1.2 พัฒนาศูนย์การติดต่อสื่อสาร เพ่ือเฝูาระวังในการรับแจ้งเหตุ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการ
เข้าถึงประชาชนและเป็นศูนย์ประสานงานกลางระหว่างหน่วยต่างๆ 

1.3 การแก้ปัญหาการชุมนุมเรียกร้องเหตุวิกฤติ ต้องถือปฏิบัติภายใต้กรอบกฎหมายหลัก
สากลและให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปรับปรุง พัฒนา ด้านการจัดบุคลากร สิ่ง
อุปกรณ์ ยุทโธปกรณ์ ยุทธวิธีและสวัสดิการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ 

1.4 สร้างความพร้อมด้านบุคลากร ระบบงาน การเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ อาคารสถานที่ 
ยานพาหนะ ให้เป็นมาตรฐานเพ่ือรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

1.5 เตรียมการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อนจากสา
ธารณภัยอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ภาวะปกติและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
บรรเทาสาธารณภัย 

 1.6 ฝึกอบรมต ารวจจราจร ให้มีค่านิยมของต ารวจจราจร เป็น "สุภาพบุรุษจราจร" 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานต ารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน 
  2.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2.2 การบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ให้ได้รับมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา  

2.3 ข้าราชการต ารวจได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจจากสังคม 
2.4 ฝึกอบรมข้าราชการต ารวจให้มีทัศนคติยึดประชนเป็นศูนย์กลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของต ารวจ 
3.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมโดยบูรณาการทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย

และการบริหารของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5  
3.2 การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 
4.1 การบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ให้ได้รับมาตรฐานตัวชี้วัด ของ

ส านักงานจเรต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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4.2 พัฒนาข้าราชการต ารวจ ให้มีอุดมการณ์ ด้วยการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ดีในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ มีความภาคภูมิใจในอาชีพต ารวจ ยึดมั่นในศีลธรรมและมี
ค่านิยมในความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประหยัดตามหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"เน้น
ภาวะผู้น า  ผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และให้มีการ
ท างานเป็นทีมและมีเอกภาพ 

4.3 เน้นภาวะผู้น า  ผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และให้มีการ
ท างานเป็นทีมและมีเอกภาพ 

4.4 พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ให้เป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชาในการขับเคลื่อนและ
ติดตามการท างานในทุกมิติ โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและระบบปฏิบัติการ
ในทุกภารกิจ 

4.5 จัดระบบสวัสดิการให้กับข้าราชการต ารวจและครอบครัว ในด้านที่พักอาศัย สุขภาพการ
รักษาพยาบาล ระบบส่งกลับทางการแพทย์ รวมทั้งข้าราชการต ารวจที่เกษียณอายุ
ราชการ ให้มีสุขภาพพลานามัยและความเป็นอยู่ที่ดี 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
2.4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดี 
ชาติตระกูล    ภักดี (2553) ท าการศึกษาเรื่อง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสถานี 

ต ารวจภูธรในจังหวัดเชียงราย  ผลการศึกษาพบว่า  ระดับการใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
สถานีต ารวจภูธรในจังหวัดเชียงราย  วัดระดับการใช้ธรรมาภิบาล  6  หลักการ  คือ หลักนิติธรรม  
หลักความโปร่งใส  หลักคุณธรรม  หลักความคุ้มค่า  หลักความส านึกรับผิดชอบ  และหลักความมี
ส่วนร่วม  พบว่า ระดับ การบริหารงานของสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดเชียงราย เป็นไปตามหลั กธรร
มาภิบาลในทุกด้านในระดับค่อนข้างมาก  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้   ความคาดหวังหรือ
ความต้องการต่อการปรับปรุงปฏิรูปการบริหาร ( ระบบการท างาน ) ของสถานีต ารวจเพ่ือน าไปสู่การ
สร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น ต้องการให้มีการปรับปรุงในเรื่อง  เงินเดือน  เบี้ยเลี้ยง  ค่าตอบแทน ที่
เหมาะสมกับภารกิจ  ส่วนเรื่องรองลงมาคือ การแต่งตั้ง  โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง  ให้ใช้
ผลงาน  ความสามารถ และความอาวุโสอย่างโปร่งใส การให้อ านาจผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการท างาน
ภายใต้ระเบียบที่ชัดเจน ไม่มีการแทรกแซง กดดันจากผู้มีอ านาจเช่นผู้บังคับบัญชา และนักการเมือง   
ควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการบริหารและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานได้อย่าง
เต็มที่ ด้านสภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาหรือสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในวงการต ารวจ
ไทย จัดล าดับความรุนแรงของปัญหามากท่ีสุด 5 อันดับแรกคือ 1) การละเลยในการใช้ระบบคุณธรรม
บริหารงานบุคคล เช่นการแต่งตั้งโยกย้าย 2) ระบบสวัสดิการ  และค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจ  3)การถูกแทรกแซงจากนักการเมืองและผู้มีอ านาจ 4) การขากแคลนคุณธรรม
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จริยธรรมและจิตส านึกในวิชาชีพต ารวจ และ 5) ต ารวจโดยเฉพาะนายต ารวจชั้นผู้ใหญ่สมัครใจเป็น
ผู้รับใช้นักการเมือง เพ่ือประโยชน์ตนเอง 

 เสกสรร  หน่อแก้ว (2553)  ท าการศึกษาเรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารโครงการก่อสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่ม
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 5 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
รวงทอง , องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด , องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปี๊ , องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนเปา และองคืการบริหารส่วนต าบลแม่วิน  ให้ความล าคัฐต่อการใช้หลักธรรมาภิบาล 6 
ประการ คือคือ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส  หลักคุณธรรม  หลักความคุ้มค่า  หลักความส านึก
รับผิดชอบ  และหลักความมีส่วนร่วม  ในการบริหารโครงการก่อสร้างในระดับมาก  ส่วนกลุ่มนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบล ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล พบว่า ประชาชนให้ความเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 5 แห่ง ในอ าเภอแม่
วางให้ความส าคัญต่อการใช้หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ในการบริหารโครงการก่อสร้างในระดับปาน
กลาง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารประกอบด้วย  รายได้ที่จัดเก็บเอง  , ความขัดแย้งในสภาอง5กร
บริหารส่วนต าบล , ความขัดแย้งในการบริหาร มีความสัมพันธ์ต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารโครงการก่อสร้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอแม่วางไม่แตกต่างกัน 

 วิวน   ตะนะ  ( 2555 ) ท าการศึกษาเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนใน
อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย   ผลการศึกษาพบว่า ในด้านการใช้หลักนิติธรรม ผู้บริหาร และครู  
ได้มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่บุคลากรทุกคนยอมรับ  แนะน าแนวทางการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับให้บุคลากรมีความเข้าใจตรงกัน การใช้หลักคุณธรรม  ผู้บริหารและครู  ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ปัญหาที่พบคือผู้บริหารไม่ให้ความเสมอภาคและยุติธรรมกับบุคลากรในโรงเรียน การใช้
หลักความโปร่งใส  ผู้บริหารและครู ได้จัดโครงสร้างการบริหารงาน  จัดประชุมชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจ
หน้าที่รับผิดชอบตามภารกิจ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  ปัญหาที่พบเป็นส่วนน้อยคือ การ
ใช้งบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ ไม่โปร่งใส  การใช้หลักการมีส่วนร่วม  ผู้บริหารและครู ได้มีส่วน
ร่วม ประสานงาน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  การใช้หลักความรับผิดชอบ  ผู้บริหารและครู ได้มอบหมายงานให้บุคลากร ตาม
ความสามารถ  ได้จัดท าแผนการปฏิบัติการประจ าปีครบตามภารกิจ 4 งาน ปัญหาที่พบคือ บุคลากร
ขาดความรับผิดชอบ การใช้หลักความคุ้มค่า  ผู้บริหารและครู ได้ส่งเสริมให้บุคลากรเน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ปัญหาที่พบคือใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า   
 พิศสมัย  หมกทอง  ( 2555 ) ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารตามหลักธรรมาธิบาลของส านักงานเขตบางกอกน้อย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
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เป็นรายด้านด้านหลักนิติธรรม  ด้านหลักคุณธรรม  ด้านหลักความโปร่งใส  ด้านหลักการมีส่วนร่วม  
ด้านหลักความรับผิดชอบ  ด้านหลักความคุ้มค่า  พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมด้านเพศไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้  ด้าน
อายุ  การศึกษา  ต าแหน่ง  ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง รายได้ โดยภาพรวมแตกต่างดันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พบว่ามีน้อย และมีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหาร  บริหารงานโดย
ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลให้ครบทั้ง 6 ด้าน เพราะหลักธรรมาภิบาลเป็นการบริหารการปกครองที่ดีที่
ทุก ๆ ภาคส่วนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเหมาะท่จะน ามาใช้การบริหารองค์กรต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
    ปิยวัฒน์   ปิยสีโล  (2554) ท าการศึกษา  เรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรและประชาชนที่มีการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองแพร่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาลพบว่า  หลักความ
รับผิดชอบมีความเห็นไม่แตกต่างกัน ,หลักคุณธรรมและหลักความโปร่งใสมีความเห็นแตกต่างกัน 
อย่างมีนับส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนหลักนิติธรรม , หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า  
พบว่าบุคลากรและประชาชนมีความเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ปัญหา
และแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรในการท างานมีความ
คิดเห็นคือ ผู้บริหารมีความไม่เป็นกลางทางด้านการบังคับบัญชา  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้เลื่อนชั้นเลื่อนต าแหน่ง รวมทั้งการไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของ
พนักงานชั้นล่าง  อุปกรณ์ในการท างานที่มีไม่เพยงพอต่อการปฏิบัติงาน  การจัดบุคลากรได้ไม่ค่อย
เหมาะสมกับงาน   หรือการจัดให้ท างานมากซับซ้อนจนเกินไปจนท าให้งานที่ท านั้นเกิดความล่าช้า
และผิดพลาดได้ง่าย 
 ยุทธนา  ชุดทองม้วน (2551) ท าการศึกษาเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลของคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า  พฤติกรรมการใช้หลักธรร
มาภิบาลของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับด้งนี้ คือด้านความรับผิดชอบ ด้านการมีส่วนร่วม  ด้านนิติธรรม  ด้านความโปร่งใส  ด้าน
ความมีคุณค่า  และด้านคุณธรรม การพัฒนาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ การ
แก้ปัญหาในโรงเรียน โดยวิธีประนีประนอม  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้ชุมชน
ทราบอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
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กรรมการบริหารโรงเรียน พบว่า ด้านนิติธรรม  ควรให้มีการพิจารณาความดีความชอบโดยค านึงถึงผล
การปฏิบัติงานเป็นหลัก  ด้านคุณธรรมผู้บริหารควรจัดท าใบประกาศให้กับบุคลากรที่มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ด้านความโปร่งใส ควรด าเนินการจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ให้เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้สอน  ด้านการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ด้าน
ความรับผิดชอบควรมีการตรวจสอบผลการพัฒนาการศึกษาตามภารกิจที่รับผิดชอบของหน่วยงาน  
และด้านความคุ้มค่าควรมีการรักษาและซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่สภาพใช้งานได้ดีเสมอ 

2.4.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องของวัฒธรรมองค์กร 
วชัชฎาภรณ์  กล่ าดี  (2552) ท าการศึกษาเรื่อง  ทรรศนะของนิธิ  เอ่ียวศรีวงศ์  เกี่ยวกับ

ความเป็นไทยในยุคโลกาภิวัตน์   ผลการศึกษาพบว่า  ตามทรรศนะของนิธิ  เกี่ยวกับชาติไทยและ
ความเป็นไทยคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลาย  สามารถเปลี่ยนแปลงได้  ไม่อยู่นิ่งตายตัว  
เพราะเป็นชุมชนในจินตนาการ  โดยรัฐในแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งควรที่จะเปิดกว้างต่อความ
หลากหลายของผู้คนในประเทศไทย เพราะความหลากหลายน าความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงมา
สู่ประเทศชาติ  ด้านทรรศนะของนิธิเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์นั้นพบว่า  กระบวนการที่เปลี่ยนโลกทั้งหมด
ให้เป็นหนึ่งเดียวกันในสี่มิติคือ ข้อมูลข่าวสาร เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม  และความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันนั้นมีลักษณะส าคัญอยู่สามอย่างคือ ครอบคลุม  ไร้พรมแดน  และรวดเร็วฉับไว   
แต่ประเทศไทยน าโลกาภิวัตน์มาตีความไม่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย กล่าวคือ เน้นแต่เรื่องการไหล
ของทุนมากเกินไปโดยไม่ค านึงถึงการที่เราสามารถจะดึงเอาความรู้ ความช านาญ และเทคโนโลยีต่าง 
ๆ จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาสังคมไทย ด้านทรรศนะของนิธิเกี่ยวกับวิธีการปรับตัว
และประนีประนอมเพ่ือความอยู่รอดของความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์นั้นพบว่า ต้องเข้าใจอัต
ลักษณ์เป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวและสามารถเปลี่ยนแปลงได้  ความเป็นไทยควรอยู่บนพ้ืนฐานของความ
ยุติธรรมที่เข้าใจถึงความหลากหลายในประเทศไทย ประเทศชาติจึงจะสามารถยืนหยัดต่อไปได้ในยุค
โลกาภิวัตน์ 

น้ าเพชร  ชาเทพ  (2553) ท าการศึกษาเรื่อง พัฒนาการทางพ้ืนที่ของโครงสร้างการค้าและ
การปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกชานเมืองภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  กรณีศึกษาเทศบาลต าบลต้นเปา  
อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า  การปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกและบริการ
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ มีทั้งการปรับตัวทางกายภาพ และการปรับตัวทางธุรกิจโครงสร้างธุรกิจ  
ธุรกิจค้าปลีกและบริการดั้งเดิมและสมัยใหม่ส่วนใหญ่มีการปรับตัวในทิศทางเดียวกันคือด้านกายภาพ
เช่นการปรับปรุงร้านค้าให้ทันสมัยและเป็นที่ดึงดูด มีการปรับหรือขยายพ้ืนที่ร้านค้า รวมถึงการปรับ
เวลาเปิด – ปิดร้าน ในส่วนโครงสร้างมีการปรับราคาสินค้า  การเพ่ิมประเภทสินค้า  เพ่ิมการบริการ  
และการจ้างแรงงานเพิ่ม การปรับตัวที่เกิดขึ้นมีทั้งการปรับตัวชั่วคราวและถาวร  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
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เศรษฐกิจ ปัญหา เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ่ืน ๆ ตลอดจนการบริหารจัดการและนโยบายของธุรกิจในช่วง
นั้น ๆ  

ทิวา  เทียนเบ็ญจะ  (2555) ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลการพยากรณ์ปัจจัยคุณภาพชีวิตในกา
ท างาน ค่านิยมในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กร ของกลุ่มพนักงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
กรณีศึกษา พนักงานในองค์กรผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่าความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ค่านิยมในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  รวมถึงผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง  จากการเปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานในองค์กรต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ค่านิยมในการท างาน และความ
ผูกพันต่อองค์กร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ  อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน อายุงานในองค์การปัจจุบัน และระดับต าแหน่งที่ต่างกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิ ตในการท างาน
แตกต่างกัน และด้านอายุ ระดับการศึกษา  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงานในองค์การปัจจุบัน  ระดับ
ต าแหน่งที่ต่างกันส่งผลต่อ ค่านิยมในการท างานแตกต่างกัน รวมถึงปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ  อายุ  
สถานภาพ  ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงานในองค์การปัจจุบัน  และระดับต าแหน่งที่
ต่างกันส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแตกต่างกัน ในการทดสอบพยากรณ์พบว่า 
คุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานด้านความรอบรู้ในงาน  ด้าน
ความสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ด้านการมาท างานและตรงต่อเวลา และปัจจัยค่านิยมในการ
ท างานมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงาน และมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน ด้าน
ปริมาณ ด้านคุณภาพงาน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ และด้านการพัฒนาตนเอง 
รวมถึงปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน โดยรวมของพนักงานและอิทธิพล
ต่อผลการปฏิบัติงานด้านความสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ์   ด้านความสามารถในการเรียนรู้งาน
ใหม่  ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้านการมาท างานและตรงต่อเวลา  ด้านการพัฒนาตนเอง 

วรรณิภา  นิลวรรณ  (2554) ท าการศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผลการศึกษาพบว่า 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีระดับความผูกพันต่อ
องค์กรโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านบรรทัดฐานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
รองลงมาคือด้านความรู้สึก และน้อยที่สุดคือด้านการคงอยู่กับองค์กร และจากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม ใน
ด้านการคงอยู่กับองค์กรและด้านความรู้สึกที่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืนไม่แตกต่างกันและ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านลักษณะ
องค์กร และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงโดยมีปัจจัยมี
ความสัมพันธ์มากท่ีสุดคือปัจจัยด้านลักษณะงาน 



 
 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง  การปรับตัวภายใต้วัฒนธรรมองค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดีของศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง   เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยในประเด็น   

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
3.2 เครื่องมือในการวิจัย   
3.3 การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย  
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.5สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร  ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ได้แก่ การศึกษาการปรับตัวภายใต้วัฒนธรรมองค์กรสู่ 

การบริหารจัดการที่ดี ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ซึ่ง
ประกอบด้วย 
ตารางที่  3.1 จ านวนประชากร ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
ล าดับ หน่วยงาน ผบก. รอง 

ผบก. 
ผกก
. 

รอง ผกก/
เทียบเท่า 

สว./
เทียบเท่า 

รอง สว./
เทียบเท่า 

ผบ.หมู่ รวม หมาย
เหต ุ

 1 ส านักงาน 1 2 - - - 1 - 4  
 2 ฝ่ายอ านวยการ - - 1 1 3 6 6 17  
 3 ฝ่ายรักษาการณ์ - - - - - 2 75 77  
 4 ฝ่ายบริการ 

การศึกษา 
- - 1 1 3 6 6 17  

 5 ฝ่ายปกครอง 
และการฝึก 

- - 1 1 3 5 10 20  

 6 กลุ่มงานอาจารย์ - - - 14 4 1 - 19  
7 นักเรียนนายสิบ       250 250  

 รวม 1 2 3 17 13 21 347 404  
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กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการต ารวจศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด

ล าปาง จ านวน  201 คน โดยได้มาด้วยวิธีการ ดังนี้ 
           การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ โดยการใช้สูตร
ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973)  

สูตร  n =        N 
                                                  1 + N(e2 ) 
 เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N = จ านวนประชากร 
   e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง (0.05)  

แทนค่าในสูตรได้ดังนี้ 
  n =        404   

      1 + 404(0.05)2 
  = 200.995 
 จากการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างข้างต้น ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  200.995  ตัวอย่าง 
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างไว้ที่ 201 ตัวอย่าง/คน  

 เทคนิควิธีสุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการสุ่มตัวอย่างตามข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่                  

ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 201 คน 
ขั้นที่ 2 สุ่มกลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษา จนครบจ านวนที่ก าหนดในขั้นที่ 1 โดยการกระจาย

กลุ่มตัวอย่างไปตามสัดส่วน (Proportional random sampling) จากข้าราชการต ารวจศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 และนักเรียนนายสิบต ารวจ  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
 
3.2 การสร้างเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ((Questionnaire) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นอันมี
ลักษณะค าถามปลายปิด( Close-ended Question)  และแบบมาตราส่วน (rating scale ) 5 ระดับ 
( มากที่สุด/มาก/ปานกลาง/น้อย/น้อยที่สุด) ตามแบบของ ( Likert Scale ) และค าถามปลายเปิด
เพ่ือให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ลักษณะของเครื่องมือหรือแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น  4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของบุคลากร
กลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  สถานภาพ  ชั้นยศ รายได ้
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 ตอนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5  
  1. หลักนิติธรรม 
  2. หลักคุณธรรม 
  3. หลักการมีส่วนร่วม 
  4. หลักความโปร่งใส 
  5. หลักความรับผิดชอบ 
  6. หลักความคุ้มค่า 
 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 เป็น
แบบสอบถาม 5 ระดับโดยมีค่าระดับคะแนน ดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น ค่าคะแนน          
มีการบริหารจัดการที่ดีอยู่ในระดับ  มากท่ีสุด 5 
มีการบริหารจัดการที่ดีอยู่ในระดับ  มาก 4 
มีการบริหารจัดการที่ดีอยู่ในระดับ  ปานกลาง 3 
มีการบริหารจัดการที่ดีอยู่ในระดับ  น้อย 2 
มีการบริหารจัดการที่ดีอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 1 

ตอนที่  3 แบบสอบถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ประกอบด้วย
ค าถามวัฒนธรรมองค์กร  5 ด้าน 
  ด้านที่  1 การมีค่านิยม 
  ด้านที่  2 บรรทัดฐาน 
  ด้านที่  3 ประเพณีร่วมกัน 
  ด้านที่  4 วัฒนธรรมร่วมกัน 
  ด้านที่  5 ความผูกพัน 
แบบสอบถามวัฒนธรรมองค์กร ของศูนยฝ์ึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 เป็นแบบสอบถาม 5 ระดับโดยมี
ค่าระดับคะแนน ดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น ค่าคะแนน          
มีโลกาภิวัตน์อยู่ในระดับ  มากที่สุด 5 
มีโลกาภิวัตน์อยู่ในระดับ  มาก 4 
มีโลกาภิวัตน์อยู่ในระดับ  ปานกลาง 3 
มีโลกาภิวัตน์อยู่ในระดับ  น้อย 2 
มีโลกาภิวัตน์อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 1 
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ตอนที่ 4  สรุปผลปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับตัวเพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการ 
ที่ดี ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร  

จากนั้นน าค าตอบมารวมเป็นคะแนนและน ามาจัดระดับการบริหารจัดการที่ดีในการบริหาร
ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร   ตามแนวทางของ Best ดังนี้ ( Best, J.W.& Kahn,J.V.1993; อ้างอิงจาก 
ธวัชชัย  นามสันติวงศ์ ,2538:28) 
  SC= Maximum – Minimum =     คะแนนสูงสุด – ต่ าสุด 
                  Interval  
  SC =           5  -  1      = 0.80 
                                                          5 

  คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถึง  อยู่ในระดับมากที่สุด 

  คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถึง ยู่ในระดับมาก 

  คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 

  คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายถึง อยู่ในระดับน้อยมาก 

 
3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

     ในการวิจัยนี้ ผู้ศึกษาได้วางแผนการด าเนินงานและขั้นตอนการด าเนินงานในการสร้างเครื่องมือที่
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนตามล าดับ ดังนี้ 
      3.3.1 น าแบบสอบถามฉบับร่างโดยน าไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  3  ท่าน ท า
การตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยใช้วิธีการของ IVC (Item variable congruence index) แล้ว
ปรับแก้ไขตามค าแนะน าและตรวจความเหมาะสม และตรวจสอบความครอบคลุมของข้อค าถามการ
วิจัยและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยน า
แบบสอบถามมาหาค่า IVC  คัดเลือกข้อที่ได้ค่า IVC ตั้งแต่  0.5 ขึ้นไป 
     3.3.4 ปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และน าไปทดลองใช้  
( Tryout ) กับบุคลากร ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด และ
น ามาหาความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีสัมฤทธิ์แอลฟา  ( Alpha-coefficient )  ตามวิธีของครอนบาค 
( Cronbach, 1970 )    

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

      ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการดังนี้ 
      1.  ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูล จากข้าราชการต ารวจและนักเรียนนายสิบต ารวจ ศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค 5 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 201 คน 
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      2.  ผู้ศึกษาแจกแบบสอบถามพร้อมอธิบายรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม 

      3.  ผู้ศึกษาเก็บแบบสอบถามคืน  หลังจากท าการสอบถามเสร็จ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับ       

3.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์ที่ใช้ในการอภิปรายผล 
      การศึกษาการปรับตัวภายใต้วัฒนธรรมองค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดี ของศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  มีแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติและเกณฑ์
ที่ใช้ อภิปรายผลดังนี้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  
       การศึกษาการปรับตัวภายใต้วัฒนธรรมองค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดี ของศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง   ของตัวอย่างที่ใช้ศึกษาโดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ   
 การวิเคราะห์ข้อมูล ( ตัวแปรตาม ) การบริหารจัดการที่ดี 
       การศึกษาการปรับตัวภายใต้วัฒนธรรมองค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดี ของศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง โดยใช้ ความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ส าหรับตัวแปร หลักนิติธรรม , หลักคุณธรรม , หลักการมีส่วนร่วม , หลักความโปร่งใส , หลัก
ความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า   ได้ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการใช้ในการอธิบายผล ดังรายละเอียด  
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80  แปลความว่า มีการบริหารจัดการที่ดีอยู่ในระดับน้อยมาก 

 คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60 แปลความว่า มีการบริหารจัดการที่ดีอยู่ในระดับน้อย 

 คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40 แปลความว่า มีการบริหารจัดการที่ดีอยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20 แปลความว่า มีการบริหารจัดการที่ดียู่ในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00 แปลความว่า มีการบริหารจัดการที่ดีอยู่ในระดับมากที่สุด 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ( ตัวแปรต้น ) วัฒนธรรมองค์กร 
         การศึกษาการปรับตัวภายใต้วัฒนธรรมองค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดี ของศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง   โดยใช้ ความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส าหรับตัวแปร การมีค่านิยม , บรรทัดฐาน , ประเพณีร่วมกัน , 
วัฒนธรรมร่วมกัน , ความผูกพัน   ได้ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการใช้ในการอธิบายผล ดังรายละเอียด  
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80  แปลความว่า มีวัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับน้อยมาก 

 คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60 แปลความว่า มีวัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับน้อย 

 คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40 แปลความว่า มีวัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20 แปลความว่า มีวัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00 แปลความว่า มีวัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาการปรับตัวภายใต�วัฒนธรรมองค�กรสู�การบริหารจัดการท่ีดี ของศูนย�ฝ%กอบรม
ตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง  โดยมีวัตถุประสงค�การศึกษาการปรับตัวภายใต�
วัฒนธรรมองค�กรสู�การบริหารจัดการท่ีดี ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร จังหวัด
ลําปาง   โดยแบ�งตัวแปรท่ีศึกษา 2 ประเภท คือ 1) ตัวแปรตามได�แก� หลักนิติธรรม ,หลักคุณธรรม ,
หลักการมีส�วนร�วม ,หลักความโปร�งใส , หลักความรับผิดชอบ ,หลักความคุ�มค�า 2)ตัวแปรต�น ได�แก� การ
มีค�านิยม , บรรทัดฐาน , ประเพณีร�วมกัน ,วัฒนธรรมร�วมกัน , ความผูกพัน ผู�ศึกษาได�ศึกษาข�อมูลจาก
ประชากรท่ีใช�ในการศึกษา ได�แก� ข�าราชการตํารวจ และนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย�ฝ%กอบรม
ตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง  จํานวน 201 คน  

ผู�ศึกษาจะนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล ตามวัตถุประสงค�ของการศึกษา ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีดี ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธร

ภาค 5 อําเภอห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง  โดยแสดงผลเป=นค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล�ว
แปลผลเป=นความเรียง 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห�วัฒนธรรมองค�กร ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5  อําเภอ 
ห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง  โดยแสดงผลเป=นค�าความถ่ี และค�าร�อยละประกอบความเรียง 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห�ป@ญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษาการปรับตัวภายใต�
วัฒนธรรมองค�กรสู�การบริหารจัดการท่ีดี ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร จังหวัด
ลําปาง    
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4.1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 เป=นผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง ได�แก� เพศ  อายุ  สถานภาพ การศึกษา 
ตําแหน�งชั้นยศ รายได�  จะทําการวิเคราะห�ข�อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี ( Frequency ) และการหา
ค�าร�อยละ (Percentage) ผลการวิเคราะห�ข�อมูล มีดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามเพศ  
เพศ จํานวน 201 คน ร�อยละ (%) 

1. ชาย 186 92.5 
2. หญิง 15  7.50 

รวม 201 100.00 
  

จากตาราง ท่ี 4.1 พบว�าผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 201 คน ส�วนใหญ�เป=นเพศชาย จํานวน 

186 คน คิดเป=นร�อยละ 92.5 และเป=นเพศหญิง จํานวน 15 คน คิดเป=นร�อยละ 7.50   

 

ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตาม อายุ 

อายุ จํานวน 201 คน ร�อยละ (%) 
1. ไม�เกิน 20 ปT 55 27.40 
2. ระหว�าง 21-35 ปT 85 42.30 
3. ระหว�าง 36-50 ปT 32 15.90 
4. ระหว�าง 51 ปTข้ึนไป 29 14.40 

รวม 201 100.0 
  

จากตาราง ท่ี 4.2 พบว�าผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 201 คน ส�วนใหญ�มีอายุระหว�าง 21-35 

ปT จํานวน 85 คน คิดเป=นร�อยละ 42.30 รองลงมามีอายุไม�เกิน 20 ปT จํานวน 55 คน คิดเป=นร�อยละ 

27.40 และมีอายุระหว�าง 36 – 50 ปT จํานวน 32 คน คิดเป=นร�อยละ 15.90 ตามลําดับ   
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ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตาม สถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน 201 คน ร�อยละ (%) 
1. โสด 134 66.70 
2. สมรส  56 27.90 
3. หย�า/หม�าย 11  5.50 
4. อ่ืน ๆ  - - 

รวม 201 100.0 
  

จากตาราง ท่ี 4.3 พบว�าผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 201 คน ส�วนใหญ�สถานภาพโสด 

จํานวน 134 คน คิดเป=นร�อยละ 66.70 รองลงมาสถานภาพสมรส จํานวน 56 คน คิดเป=นร�อยละ 

27.90 และสถานภาพหย�า/หม�าย  จํานวน  11  คน คิดเป=นร�อยละ 5.50 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตาม ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน 201 คน ร�อยละ (%) 
1. ตํ่ากว�าปริญญาตรี 90 44.80 
2. ปริญญาตรี 97 48.30 
3. ปริญญาโท 12 6.00 
4. ปริญญาเอก 2 1.00 

รวม 201 100.0 
  

จากตาราง ท่ี 4.4 พบว�าผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 201 คน ส�วนใหญ�จบการศึกษาอยู�ใน

ระดับปริญญาตรี จํานวน 97 คน คิดเป=นร�อยละ 48.30 รองลงมาจบการศึกษาตํ่ากว�าปริญญาตรี 

จํานวน 90 คน คิดเป=นร�อยละ 44.80  จบการศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน 12 คน คิดเป=นร�อย

ละ 6.00 และจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก จํานวน  2  คน คิดเป=นร�อยละ 1.00 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตาม ชั้นยศ 

ช้ันยศ จํานวน 201 คน ร�อยละ (%) 
1. สิบตํารวจตรี/โท/เอก 6 3.00 
2. จ�าสิบตํารวจ 10 5.00 
3. ดาบตํารวจ 32 15.90 
4.   ข้ันสัญญาบัตร 28 13.90 

     5.   นักเรียนนายสิบตํารวจ 125 62.20 
รวม 201 100.0 

  

จากตาราง ท่ี 4.5 พบว�าผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 201 คน ส�วนใหญ�มีชั้นยศเป=นนักเรียน

นายสิบตํารวจ จํานวน 125 คน คิดเป=นร�อยละ 62.20 รองลงมาชั้นยศดาบตํารวจ จํานวน 32 คน คิด

เป=นร�อยละ 15.90 และมีชั้นยศชั้นสัญญาบัตร จํานวน 28 คน คิดเป=นร�อยละ 13.90 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตาม รายได�ต�อเดือน 

รายได�ต4อเดือน จํานวน 201 คน ร�อยละ (%) 
1. น�อยกว�า 5,000 บาท 125 62.20 
2. ระหว�าง 5,000 - 20,000 บาท   8 4.00 
3. ระหว�าง 20,001 – 30,000 บาท 37 18.40 

      4.   มากกว�า 30,000 บาท 31 15.40 
รวม 201 100.0 

  

จากตาราง ท่ี 4.6 พบว�าผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 201 คน ส�วนใหญ�มีรายได�ต�อเดือนน�อย

กว�า 5,000 บาท จํานวน 125 คน คิดเป=นร�อยละ 62.20 รองลงมามีรายได�ต�อเดือนอยู�ระหว�าง 

20,001 - 30,000 บาท จํานวน 37 คน คิดเป=นร�อยละ 18.40 และ มีรายได�ต�อเดือนมากกว�า 30,000 

จํานวน 31 คน คิดเป=นร�อยละ 15.40 ตามลําดับ 
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4.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นต4อการศึกษาการบริหารจัดการท่ีดี ของ 

     ศูนย�ฝ8กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง    

 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต�อการบริหารตามหลักการบริหารจัดการ

ท่ีดี ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5  อําเภอห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง  เป=นผลการวิเคราะห�ข�อมูล

เก่ียวกับความคิดเห็นของป@จจัยท่ีมีผลการบริหารตามการบริหารจัดการท่ีดี  ของศูนย�ฝ%กอบรม

ตํารวจภูธรภาค 5 ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.7 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการท่ีดี
ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง  โดยรวมและรายด�าน   

การบริหารจัดการท่ีดี ของศูนย�ฝ8กอบรมตํารวจภูธร
ภาค 5  

ระดับความคิดเห็น (n = 201) 

 S.D. แปลผล ลําดับ 
1. ด�านหลักนิติธรรม 3.92 .24 มาก 6 
2. ด�านหลักคุณธรรม 4.25 .38 มากท่ีสุด 1 
3. ด�านหลักความโปร�งใส 3.96 .19 มาก 5 
4. ด�านหลักความรับผิดชอบ 4.00 .17 มาก 4 
5. ด�านหลักการมีส�วนร�วม 4.08 .27 มาก 2 
6. ด�านหลักความคุ�มค�า 4.05 .13 มาก 3 

รวม 4.04 .12 มาก  
 

 จากตาราง 4.7 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการบริหาร

จัดการท่ีดี ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง  โดยรวม อยู�ในระดับ

มาก ( = 4.04) เม่ือพิจารณาเป=นรายด�านเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ ด�านหลักการ

คุณธรรม อยู�ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.25) และด�านหลักการมีส�วนร�วม อยู�ในระดับมาก (  = 

4.08 ) ตามลําดับ และด�านท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ ด�านนิติธรรม อยู�ในระดับมาก (  = 3.92)    
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ตารางท่ี 4.8 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการท่ีดี

ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5  ด�านหลักนิติธรรม  

ด�านหลักนิติธรรม 
ระดับความคิดเห็น (n = 201) 

 S.D. แปลผล ลําดับ 
1.มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 4.03 .20 มาก 2 
2.การปฏิบัติตามแผน 3.78 .52 มาก 8 
3.ความเหมาะสมในการจ�ายค�าตอบแทน 3.85 .37 มาก 6 
4.การจูงใจให�บุคลากรปฏิบัติงาน 4.00 .10 มาก 3 
5.ความชัดเจนในการบริหารทรัพย�สิน 3.84 .71 มาก 4 
6.การตรวจสอบการบริหารการเงิน 3.84 .37 มาก 4 
7.ความชัดเจนของระบบบริหารการเงิน 4.17 .39 มาก 1 
8.การอุทธรณ�ร�องทุกข�ได� 3.81 .40 มาก 7 

รวม 3.91 .23 มาก  

 จากตาราง 4.8 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการบริหาร
จัดการท่ีดี ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง ด�านหลักนิติธรรม อยู�

ในระดับมาก ( = 3.91) เม่ือพิจารณาเป=นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ มีความ

ชัดเจนของระบบบริหารการเงิน อยู�ในระดับมาก (  = 4.17) รองลงมาคือ มีการจัดทําแผนการ

ปฏิบัติงาน อยู�ในระดับมาก (  = 4.03) และการจูงใจให�บุคลากรปฏิบัติงาน อยู�ในระดับมาก (  = 

4.00) ตามลําดับ และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ การปฏิบัติตามแผน อยู�ในระดั[ มาก (  = 
3.78)    
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ตารางท่ี 4.9 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการท่ีดี

ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5  ด�านหลักคุณธรรม 

 

ด�านหลักคุณธรรม 
ระดับความคิดเห็น (n = 201) 

 S.D. แปลผล ลําดับ 
1.ผู�บริหารปฏิบัติต�อผู�ใต�บังคับบัญชาแบบเสมอภาค 4.64 .52 มากท่ีสุด 1 
2.ผู�บริหารเป=นแบบอย�างท่ีดีให�กับผู�ใต�บังคับบัญชาโดย
ยึดม่ันในความถูกต�อง  ระเบียบ  วินัย 

4.12 .71 มาก 2 

3.การมอบหมายงานตามความสามารถของผู�ปฏิบัติ 3.99 .12 มาก 3 
รวม 4.25 .38 มากท่ีสุด  

 

 จากตาราง 4.9 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการบริหาร

จัดการท่ีดี ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง ด�านหลักคุณธรรม อยู�

ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.25 ) เม่ือพิจารณาเป=นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 

ผู�บริหารปฏิบัติต�อผู�ใต�บังคับบัญชาแบบเสมอภาค อยู�ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.64) รองลงมาคือ 

ผู�บริหารเป=นแบบอย�างท่ีดีให�กับผู�ใต�บังคับบัญชาโดยยึดม่ันในความถูกต�อง  ระเบียบ  วินัย อยู�ใน

ระดับมาก (  = 4.12)  และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือการมอบหมายงานตามความสามารถ

ของผู�ปฏิบัติ  อยู�ในระดับมาก (  = 3.99) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 



84 

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการท่ีดี

ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5  ด�านหลักความโปร�งใส 

 

ด�านหลักความโปร4งใส 
ระดับความคิดเห็น (n = 201) 

 S.D. แปลผล ลําดับ 
1.การประกาศประมูลงานแก�ผู�เก่ียวข�องอย�างท่ัวถึง 3.98 .20 มาก 2 
2.กระบวนการพิจารณาความดีความชอบเป=นไปอย�าง
เป]ดเผย 

3.91 .51 มาก 3 

3.ผู�บังคับบัญชาและผู�ใต�บังคับบัญชาสามารถสื่อสาร
กันแบบสองทาง 

4.00 .07 มาก 1 

รวม 3.96 .19 มาก  
 

 จากตาราง 4.10 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการบริหาร

จัดการท่ีดี ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง ด�านหลักความโปร�งใส 

อยู�ในระดับมาก ( = 3.96) เม่ือพิจารณาเป=นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ 

ผู�บังคับบัญชาและผู�ใต�บังคับบัญชาสามารถสื่อสารกันแบบสองทาง อยู�ในระดับมาก (  = 4.00) 

รองลงมาคือ การประกาศประมูลงานแก�ผู�เก่ียวข�องอย�างท่ัวถึง อยู�ในระดับมาก (  = 3.98) และ ข�อ

ท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ กระบวนการพิจารณาความดีความชอบเป=นไปอย�างเป]ดเผย อยู�ในระดับ

มาก (  = 3.91) 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการท่ีดี

ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 ด�านหลักความรับผิดชอบ 

 

ด�านหลักความรับผิดชอบ 
ระดับความคิดเห็น (n = 201) 

 S.D. แปลผล ลําดับ 
1.การประกาศให�บุคลากรรับทราบสิทธิเก่ียวกับสิทธิใน
การได�รับสวัสดิการอย�างท่ัวถึง 

4.00 .03 มาก 2 

2.การวางแผนพัฒนาตนเองของแต�ละหน�วยงาน 4.00 .07 มาก 2 
3.การบริหารงานโดยเน�นการกระจายอํานาจ 3.99 .10 มาก 3 
4.การให�ความสําคัญกับการดําเนินงานตามนโยบาย 3.99 .10 มาก 3 
5.การบริหารการเ งินและการบัญชี โดยคํานึง ถึง
ประสิทธิภาพและความโปร�งใส 

4.14 .35 มาก 1 

6.แต�ละหน�วยงานมีการบริหารตามหลักเกณฑ�เดียวกัน 3.96 .58 มาก 4 
7.การปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเหมาะสม 3.96 .57 มาก 4 

รวม 4.00 .17 มาก  
 

 จากตาราง 4.11 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการบริหาร

จัดการท่ีดี ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง ด�านหลักความ

รับผิดชอบ อยู�ในระดับมาก ( = 4.00) เม่ือพิจารณาเป=นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหา

น�อย คือ การบริหารการเงินและการบัญชีคํานึงถึงประสิทธิภาพและความโปร�งใส อยู�ในระดับมาก 

(  = 4.14) รองลงมาคือ การประกาศให�บุคลากรรับทราบเก่ียวกับสิทธิในการได�รับสวัสดิการอย�าง

ท่ัวถึง และการวางแผนพัฒนาตนเองของแต�ละหน�วยงาน อยู�ในระดับมาก (  = 4.00) และข�อท่ีมี

ค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ แต�ละหน�วยงานมีการบริหารงานตามหลักเกณฑ�เดียวกัน และการ

ปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเหมาะสม อยู�ในระดับมาก (  = 3.96) 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการท่ีดี

ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5   ด�านหลักการมีส�วนร�วม 

 

ด�านหลักการมีส4วนร4วม 
ระดับความคิดเห็น (n = 201) 

 S.D. แปลผล ลําดับ 
1.ผู�บริหารได�รับการสนับสนุนจากบุคลากรส�วนใหญ� 4.08 .29 มาก 3 
2.ผู�บริหารเป=นท่ียอมรับของบุคลากร 4.05 .64 มาก 4 
3.การทํางานในรูปแบบของการทํางานเป=นทีม 3.82 .39 มาก 5 
4.บุคลากรมีส�วนร�วมในการวางแผนการปฏิบัติงาน 4.33 .48 มาก 1 
5.บุคลากรมีส�วนร�วมในการประเมินการทํางานของ
ผู�บริหาร 

4.13 .35 มาก 2 

รวม 4.09 .27 มาก  
 

 จากตาราง 4.12 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการบริหาร

จัดการท่ีดี ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง ด�านหลักการมีส�วน

ร�วม อยู�ในระดับมาก ( = 4.09) เม่ือพิจารณาเป=นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 

บุคลากรมีส�วนร�วมในการวางแผนการปฏิบัติงาน อยู�ในระดับมาก (  = 4.33) รองลงมาคือ 

บุคลากรมีส�วนร�วมในการประเมินการทํางานของผู�บริหาร อยู�ในระดับมาก (  = 4.13) และ

ผู�บริหารได�รับการสนับสนุนจากบุคลากรส�วนใหญ� อยู�ในระดับมาก (  = 4.08) ตามลําดับ ข�อท่ีมี

ค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ การทํางานในรูปแบบของการทํางานเป=นทีม อยู�ในระดับมาก (  = 3.82) 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการท่ีดี

ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5   ด�านหลักความคุ�มค�า 

 

ด�านหลักความคุ�มค4า 
ระดับความคิดเห็น (n = 201) 

 S.D. แปลผล ลําดับ 
1.การบริหารงบประมาณ และทรัพย� สินให� เ กิด
ประโยชน�สูงสุด 

4.18 .39 มาก 1 

2.การกํากับ ติดตาม และประเมินผล ตามแผนงานหรือ
โครงการต�าง ๆ  

4.16 .37 มาก 2 

3.การจัดระบบข�อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

3.81 .39 มาก 3 

รวม 4.05 .13 มาก  
 

 จากตาราง 4.13 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการบริหาร

จัดการท่ีดี ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง ด�านหลักความคุ�มค�า 

อยู�ในระดับมาก ( = 4.05) เม่ือพิจารณาเป=นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ การ

บริหารงบประมาณ และทรัพย�สินให�เกิดประโยชน�สูงสุด  อยู�ในระดับมาก (  = 4.18) รองลงมาคือ 

การกํากับ ติดตาม และประเมินผล ตามแผนงานหรือโครงการต�าง ๆ อยู�ในระดับมาก (  = 4.16) 

และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ การจัดระบบข�อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน อยู�ในระดับมาก (  = 3.81) 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อวัฒนธรรมองค�กร ของ

ศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง  โดยรวมและรายด�าน   

 

วัฒนธรรมองค�กร 
 ของศูนย�ฝ8กอบรมตํารวจภูธรภาค 5  

ระดับความคิดเห็น (n = 201) 

 S.D. แปลผล ลําดับ 
1. การมีค�านิยม 3.91 .37 มาก 4 
2. การมีบรรทัดฐาน 3.99 .07 มาก 3 
3. การมีประเพณีร�วมกัน 3.99 .38 มาก 3 
4. การมีวัฒนธรรมร�วมกัน 4.06 .01 มาก 1 
5. การมีความผูกพัน 4.04 .17 มาก 2 

รวม 3.99 .20 มาก  
 

 จากตาราง 4.14 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อวัฒนธรรม

องค�กร ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง  โดยรวม อยู�ในระดับมาก 

( = 3.99) เม่ือพิจารณาเป=นรายด�านเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ การมีวัฒนธรรม

ร�วมกัน อยู�ในระดับมาก (  = 4.06) และการมีความผูกพัน อยู�ในระดับมาก (  = 4.04 ) 

ตามลําดับ และด�านท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ การมีค�านิยม อยู�ในระดับมาก (  = 3.91)    
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ตารางท่ี 4.15 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อวัฒนธรรมองค�กร ของ

ศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5  ด�านการมีค�านิยม 

 

ด�านการมีค4านิยม 
ระดับความคิดเห็น (n = 201) 

 S.D. แปลผล ลําดับ 
1.เป]ดโอกาสให�บุคลากรในหน�วยมีส�วนร�วมในการ
ตัดสินใจ 

4.14 .35 มาก 1 

2.การพิจารณาความดีความชอบ ประเมินการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  มีความสุจริต  ยุติธรรม 

3.83 .40 มาก 3 

3.การทํางานในองค�กรอย�างมืออาชีพ 3.95 .58 มาก 2 
4.การทํางานในองค�กรหรือกับบุคคลอ่ืนทํางานโดยการ
สร�างทีมงาน 

3.71 .45 มาก 4 

รวม 3.91 .37 มาก  
 

 จากตาราง 4.15 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อวัฒนธรรม

องค�กร  ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง ด�านการมีค�านิยม อยู�ใน

ระดับมาก ( = 3.91 ) เม่ือพิจารณาเป=นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ เป]ดโอกาส

ให�บุคลากรในหน�วยมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ  อยู�ในระดับมาก (  = 4.14) รองลงมาคือ การ

ทํางานในองค�กรอย�างมืออาชีพ  อยู�ในระดับมาก (  = 3.95 ) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ 

การทํางานในองค�กรหรือกับบุคคลอ่ืนทํางานโดยการสร�างทีมงาน อยู�ในระดับมาก (  = 3.71) 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อวัฒนธรรมองค�กร ของ

ศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5  ด�านบรรทัดฐาน 

 

ด�านบรรทัดฐาน 
ระดับความคิดเห็น (n = 201) 

 S.D. แปลผล ลําดับ 
1.ผู�บังคับบัญชาปฏิบัติต�อผู�ใต�บังคับบัญชาด�วยความ
เสมอภาค 

3.91 .14 มาก 3 

2.การปฏิ บั ติ งานด�วยความเต็มใจโดยใช�ความรู�
ความสามารถอย�างเต็มท่ี 

3.98 .14 มาก 2 

3.มีหลักเกณฑ�ในการพิจารณาการแต�งต้ังโยกย�ายท่ีเป=น
ธรรมและมีการนําไปปฏิบัติอย�างเป=นรูปธรรม 

4.00 .03 มาก 1 

4.มีการยกย�องชมเชยแก�ข�าราชการท่ีประพฤติปฏิบัติ
แบบอย�างท่ีดี 

4.00 .03 มาก 1 

รวม 3.99 .70 มาก  
 

 จากตาราง 4.16 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อวัฒนธรรม

องค�กร  ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง ด�านบรรทัดฐาน อยู�ใน

ระดับมาก ( = 3.99 ) เม่ือพิจารณาเป=นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ มี

หลักเกณฑ�ในการพิจารณาการแต�งต้ังโยกย�ายท่ีเป=นธรรมและมีการนําไปปฏิบัติอย�างเป=นรูปธรรม 

และมีการยกย�องชมเชยแก�ข�าราชการท่ีประพฤติปฏิบัติเป=นแบบอย�างท่ีดี   อยู�ในระดับมาก (  = 

4.00) รองลงมาคือ การปฏิบัติงานด�วยความเต็มใจใช�ความรู� ความสามารถ อย�างเต็มท่ี  อยู�ในระดับ

มาก (  = 3.98 ) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ ผู�บังคับบัญชาปฏิบัติต�อผู�ใต�บังคับบัญชาด�วย

ความเสมอภาค  อยู�ในระดับมาก (  = 3.91) 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อวัฒนธรรมองค�กร ของ

ศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5  ด�านประเพณีร�วมกัน 

 

ด�านประเพณีร4วมกัน 
ระดับความคิดเห็น (n = 201) 

 S.D. แปลผล ลําดับ 
1.ดําเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบต�าง ๆ เพ่ือมุ�งสร�าง
ให�บุคคลในองค�กรปฏิบัติร�วมกัน 

3.99 0.70 มาก 1 

2.จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร�างบรรยากาศการทํางาน  
ความสามัคคี ความสัมพันธ�ระหว�างผู�บังคับบัญชาและ
ผู�ใต�บังคับบัญชา 

3.99 0.70 มาก 1 

3.สืบสานประเพณีท�องถ่ินเพ่ือให�บุคคลในองค�กรเกิด
ความสามัคคีในหมู�คณะ 

3.99 .12 มาก 1 

รวม 3.99 .38 มาก  
 

 จากตาราง 4.17 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อวัฒนธรรม

องค�กร  ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง ด�านประเพณีร�วมกัน อยู�

ในระดับมาก ( = 3.99 ) เม่ือพิจารณาเป=นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ

ดําเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบต�าง ๆ เพ่ือมุ�งสร�างให�บุคคลในองค�กรปฏิบัติร�วมกัน การจัดกิจกรรม

เพ่ือเสริมสร�างบรรยากาศการทํางาน  ความสามัคคี  ความสัมพันธ�ระหว�างผู�บังคับบัญชาและ

ผู�ใต�บังคับบัญชา การสืบสานประเพณีท�องถ่ินเพ่ือให�บุคคลในองค�กรเกิดความสามัคคีในหมู�คณะ   อยู�

ในระดับมากเท�ากันคือ (  = 3.99)  
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ตารางท่ี 4.18 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อวัฒนธรรมองค�กร ของ

ศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5  ด�านวัฒนธรรมร�วมกัน 

 

ด�านวัฒนธรรมร4วมกัน 
ระดับความคิดเห็น (n = 201) 

 S.D. แปลผล ลําดับ 
1.บุคคลในองค�กรมีความกระตือรือร�นในการทํางานอยู�
เสมอ และรู�สึกมีความสุข สนุกกับงานท่ีทํา 

4.18 .39 มาก 1 

2.เป]ดโอกาสผู�ใต�บังคับบัญชามีส�วนร�วมในการเสนอ
ความคิดเห็นแก�ผู�บังคับบัญชา 

4.00 0.07 มาก 3 

3.มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือกับ
เพ่ือร�วมงาน เพ่ือให�การดําเนินงานสําเร็จ 

4.14 .35 มาก 2 

4.ระบบการทํางานในองค�กรแบบสร�างสรรค� 4.00 0.03 มาก 3 
5.ผู�บริหารประพฤติตนเป=นแบบอย�างท่ีดีในเรื่องของ
วัฒนธรรมองค�กร 

4.00 0.03 มาก 3 

รวม 4.06 .10 มาก  
 

 จากตาราง 4.18 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อวัฒนธรรม

องค�กร  ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง ด�านวัฒนธรรมร�วมกัน 

อยู�ในระดับมาก ( = 4.06 ) เม่ือพิจารณาเป=นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ

บุคคลในองค�กรมีความกระตือรือร�นในการทํางานอยู�เสมอ  และรู�สึกมีความสุข สนุกกับงานท่ีทํา อยู�

ในระดับมาก คือ (  = 4.18) รองลงมาคือ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือกับเพ่ือน

ร�วมงาน เพ่ือให�การดําเนินงานสําเร็จ  อยู�ในระดับ  มาก (  = 4.14) ส�วนเป]ดโอกาส

ผู�ใต�บังคับบัญชามีส�วนร�วมในการเสนอความคิดเห็นแก�ผู�บังคับบัญชา  ระบบการทํางานในองค�กรแบบ

สร�างสรรค�  ผู�บริหารประพฤติตนเป=นแบบอย�างท่ีดีในเรื่องของวัฒนธรรมองค�กร  ระดับคะแนนเฉลี่ย

เท�ากัน อยู�ในระดับ มาก คือ (  = 4.00) 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อวัฒนธรรมองค�กร  

ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5  ด�านความผูกพัน 

 

ด�านความผูกพัน 
ระดับความคิดเห็น (n = 201) 

 S.D. แปลผล ลําดับ 
1.การสร�างโอกาสการมีส�วนร�วมของบุคคลในองค�กร
ขับเคลื่อนภารกิจให�บรรลุเป̀าหมาย 

4.00 .07 มาก 3 

2.การเสริมสร�างความรัก  ความสามัคคี และลดความ
ขัดแย�งในการปฏิบัติงานเสมอ 

4.01 .61 มาก 2 

3.หน�วยงานสร�างบรรยากาศท่ีดีในการทํางานและ
ค ว า ม สั ม พั น ธ� ร ะ ห ว� า ง   ผู� บั ง คั บ บั ญ ช า แ ล ะ
ผู�ใต�บังคับบัญชา 

4.14 .35 มาก 1 

4.ผู�บังคับบัญชาให�ความเป=นกันเองต�อผู�ใต�บังคับบัญชา 4.00 .10 มาก 3 
รวม 4.04 .18 มาก  

 

 จากตาราง 4.19 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อวัฒนธรรม

องค�กร  ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง ด�านความผูกพัน อยู�ใน

ระดับมาก ( = 4.04 ) เม่ือพิจารณาเป=นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือการ

เสริมสร�างความรัก  ความสามัคคี และลดความขัดแย�งในการปฏิบัติงานเสมอ อยู�ในระดับมาก คือ 

(  = 4.14) รองลงมาคือ การเสริมสร�างความรัก  ความสามัคคี และลดความขัดแย�งในการ

ปฏิบัติงานเสมอ  อยู�ในระดับ  มาก (  = 4.01) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ การสร�าง

โอกาสการมีส�วนร�วมของบุคคลในองค�กรขับเคลื่อนภารกิจให�บรรลุเป̀าหมาย  ผู�บังคับบัญชาให�ความ

เป=นกันเองต�อผู�ใต�บังคับบัญชา อยู�ในระดับมาก (  = 4.00) 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการศึกษาการปรับตัว

ภายใต�วัฒนธรรมองค�กรสู�การบริหารจัดการท่ีดี ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร 

จังหวัดลําปาง    

สรุป 
ระดับความคิดเห็น (n = 201) 

 S.D. แปลผล ลําดับ 
1.การบริหารจัดการท่ีดี 4.04 .12 มาก 2 
2.วัฒนธรรมองค�กร 4.05 .15 มาก 1 
 

 จากตาราง 4.20 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นการศึกษาการ

ปรับตัวภายใต�วัฒนธรรมองค�กรสู�การบริหารจัดการท่ีดี ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอ

ห�างฉัตร จังหวัดลําปาง   ในการบริหารจัดการท่ีดี ประกอบด�วย หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลัก

ด�านความโปร�งใส  หลักด�านความรับผิดชอบ หลักด�านการมีส�วนร�วม และหลักด�านความคุ�มค�า อยู�ใน

ระดับมากคือ  ( = 4.04 )  และวัฒนธรรมองค�กร ประกอบด�วย การมีค�านิยม  การมีบรรทัดฐาน 

การมีประเพณีร�วมกัน การมีวัฒนธรรมร�วมกัน และการมีความ  อยู�ในระดับ  มาก (  = 4.05 )   
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4.4 การวิเคราะห�ป@ญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษาการปรับตัวภายใต�วัฒนธรรม
องค�กรสู�การบริหารจัดการท่ีดี ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง    
 จํานวนผู�ท่ีตอบแบบสัมภาษณ�ปลายเป]ดในการเสนอแนะความคิดเห็นการศึกษาการปรับตัว
ภายใต�วัฒนธรรมองค�กรสู�การบริหารจัดการท่ีดี ของศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร 
จังหวัดลําปาง จํานวน 80 นาย  
ตาราง 4.21  สรุปการเสนอแนะความคิดเห็น การปรับตัวเพ่ือนําไปสู�การบริหารจัดการท่ีดีของ 
ศูนย�ฝ%กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง  

ประเด็น ปJญหาการบริหารจัดการทีด่ ี แนวทางแก�ปJญหา ความถี่(คน) 
หลักหลักนิติธรรม - ควรออกกฎหมายระเบียบ 

ข�อบังคับต�าง ๆ ที่บุคลากรทุกคนใน
หน�วยงานให�การยอมรับด�วยความ
เต็มใจ 
 

- ให�ทําความเข�าใจ  ชี้แจง 
เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ
ข�อบังคับต�าง ๆ  ให�กับ
ข�าราชการและนักเรียนนายสบิ
ตํารวจทราบ 

15 

 - ควรมีการจ�ายเงินค�าตอบแทนให�
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

- ให�ประชุมชี้แจงงบประมาณที่
ได�รับ และจ�ายผลตอบแทนตาม
งบประมาณ 

 

หลักคุณธรรม -การมอบหมายงาน โดยการใช�คน
ไม�ตรงกับงาน  

- การมอบหมายงานให�พิจารณา
ตรงกับความรู� ความสามารถ  

15 

หลักด�านความ
โปร�งใส 

-ให�มีการพิจารณาความดีความชอบ 
อย�างเป]ดเผยบริสทุธิ์ ยุติธรรม 

- ตั้งคณะกรรมการในการ
พิจารณาความชอบแก�ข�าราชการ
ตํารวจ 

43 

หลักความ
รับผิดชอบ 

- การมอบหมายงานแต�ละฝcายให�
อํานาจการตัดสินใจอยู�ที่หัวหน�างาน
แต�ละงาน 

- ควรมีการมอบหมายงานและ
มอบอํานาจกองกํากับการแต�ละ
ฝcายในหน�วยงานบริหาร
ปรับเปลี่ยนแผนงานได�ตามความ
เหมาะสม 

7 

หลักการมีส�วนร�วม -การทํางานในบางคร้ังผู�รับผิดชอบ
ขาดการประสานงานกัน 

- ควรส�งเสริมให�บุคลากรทํางาน
เป=นทีม  

5 

หลักการคุ�มค�า -การบริหารงบประมาณการใช�เงิน
ในแต�ละหลักสูตรผู�ปฏิบัตไิม�ได�
ทราบข�อมูล 

- ควรมีการประชุมชี้แจง
รายละเอียดงบประมาณแต�ละ
หลักสูตรที่เข�ามาในหน�วยงาน 

10 
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ตาราง 4.22  สรุปการเสนอแนะความคิดเห็น การบริหารภายใต�วัฒนธรรมองค�กร ของศูนย�ฝ%กอบรม
ตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง  
  

ประเด็น ปJญหาวัฒนธรรมองค�กร แนวทางแก�ปJญหา ความถ่ี(คน) 
การมีค�านิยม -การทํางานเป=นทีม และทํางาน

อย�างมืออาชีพ 
- ส�งเสริมให�บุคคลากรในหน�วย
ทํางานร�วมกันเป=นทีมโดยการ
จัดกิจกรรมร�วมกันมากข้ึน 

20 

การมีบรรทัดฐาน -การพิจารณาความดีความชอบ
และการปฏิบัติต�อผู�ใต�บังคับบัญชา
ด�วยความเสมอภาค 

- การทํางานในพิจารณาในรูป
ของคณะกรรมการ ในการ
พิจารณา 

43 

การมีวัฒนธรรม
ร�วมกัน 

-ให�ผู�บังคับบัญชาเข�าร�วมกิจกรรม
กับผู�ใต�บังคับบัญชาด�วย 

- ผู�บังคับบัญชาควรเข�าร�วม
กิจกรรม หากไม�สามารถเข�า
ร�วมกิจกรรมได�มอบหมายให�
ผู�บังคับบัญชารองลงมาเข�าร�วม
กิจกรรมเพ่ือสร�างขวัญ 
กําลังใจให�กับผู�ใต�บังคับบัญชา 

8 
 

การมีความผูกพัน -สร�างความรัก ความสามัคคีในหมู�
คณะ 

-จัดกิจกรรมในหน�วยงานเพ่ือ
สร�างความสามัคคีในหมู�คณะ 

7 

 



 
 

บทที่ 5 
 

บทสรุป 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาการศึกษาการปรับตัวภายใต้วัฒนธรรมองค์กรสู่      
การบริหารจัดการที่ดี ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง และเพ่ือศึกษา
ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี  ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล าปาง  ในด้านการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย ด้านหลักนิติธรรม  ด้านหลักคุณธรรม 
ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความรับผิดชอบ  ด้านหลักการมีส่วนร่วม และ ด้านหลักการคุ้มค่า ส่วน
วัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วย การมีค่านิยม  การมีบรรทัดฐาน  การมีประเพณีร่วมกัน การมีวัฒนธรรม
ร่วมกันและการมีความผูกพัน ซึ่งประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการต ารวจและนักเรียนนาย
สิบต ารวจศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  จ านวน 201คน และใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และได้รับข้อมูลกลับคืนมาทั้งหมด โดยใช้วิธีโดยการ
กระจายกลุ่มตัวอย่างไปตามสัดส่วน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติด้วยสถิติเชิง
พรรณนา คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งต่อไปนี้จะได้น าเสนอ
ตามล าดับ ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ตอนที่ 1 สรุปผลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ข้าราชการต ารวจและนักเรียนนายสิบต ารวจ ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอ

ห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดย
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 92.5 มีช่วงอายุระหว่าง 21-35 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.30 ส่วนใหญ่โสด
แล้ว คิดเป็นร้อยละ 66.70 และมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ48.30 
โดยมีต าแหน่งชั้นยศนักเรียนนายสิบต ารวจเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 62.20 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.20 

ตอนที่  2 สรุปผลการปรับตัวเพื่อน าไปสู่การบริหารจัดการที่ดี  ของศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค 5  

ความคิดเห็นต่อการปรับตัวเพ่ือน าไปสู่การบริหารตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ของศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  ใน 6 ด้าน ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลัก
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คุณธรรม  ด้านหลักความโปร่งใส  ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่วม และด้าน
หลักการคุ้มค่า  พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านหลักคุณธรรม อยู่
ในระดับมาก รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ มาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้ายคือ 
ด้านหลักนิติธรรม อยู่ในระดับ มาก หากพิจารณารายด้านสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ด้านหลักนิติธรรม  พบว่าพบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการที่ดี ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง ด้านหลัก
นิติธรรม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ มีความ
ชัดเจนของระบบบริหารการเงิน อยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับมาก  และการจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับ
สุดท้ายคือ การปฏิบัติตามแผน อยู่ในระดบัมาก     
 2. ด้านหลักคุณธรรม พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อการ

บริหารจัดการที่ดี ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง ด้านหลัก

คุณธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแบบเสมอภาค อยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ ผู้บริหารเป็น

แบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยยึดมั่นในความถูกต้อง  ระเบียบ  วินัย อยู่ในระดับมาก   และ

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้ายคือการมอบหมายงานตามความสามารถของผู้ปฏิบัติ  อยู่ในระดับมาก

 3. ด้านหลักความโปร่งใส พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อ

การบริหารจัดการที่ดี ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง ด้านหลัก

ความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถสื่อสารกันแบบสองทาง อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การ

ประกาศประมูลงานแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง อยู่ในระดับมาก  และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้ายคือ 

กระบวนการพิจารณาความดีความชอบเป็นไปอย่างเปิดเผย อยู่ในระดับมาก  

 4. ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น

ต่อการบริหารจัดการที่ดี ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ด้านหลัก

ความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 

การบริหารการเงินและการบัญชีค านึงถึงประสิทธิภาพและความโปร่งใส  อยู่ในระดับมาก  รองลงมา
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คือ การประกาศให้บุคลากรรับทราบเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง และการวางแผน

พัฒนาตนเองของแต่ละหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้ายคือ แต่ละ

หน่วยงานมีการบริหารงานตามหลักเกณฑ์เดียวกัน และการปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเหมาะสม  

อยู่ในระดับมาก  

 5. ด้านหลักการมีส่วนร่วม  พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อ

การบริหารจัดการที่ดี ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง ด้าน

หลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ บุคลากรมีส่วนร่วมใน

การประเมินการท างานของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก  และผู้บริหารได้รับการสนับสนุนจากบุคลากร

ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้ายคือ การท างานในรูปแบบของการ

ท างานเป็นทีม อยู่ในระดับมาก  

 6. ด้านหลักการคุ้มค่า พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อการ

บริหารจัดการที่ดี ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ด้านหลักความ

คุ้มค่า อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การบริหาร

งบประมาณ และทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด  อยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ การก ากับ ติดตาม 

และประเมินผล ตามแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย

คือ การจัดระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก  

  ตอนที่  3 สรุปผลวัฒนธรรมองค์กร ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5  

ความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กร ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร  
จังหวัดล าปาง  ใน 5 ด้าน การมีค่านิยม การมีบรรทัดฐาน  การมีประเพณีร่วมกัน การมีวัฒนธรรม
ร่วมกัน  การมีความผูกพัน   พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นต่อ
วัฒนธรรมองค์กร ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านการมีวัฒนธรรมร่วมกัน อยู่ใน
ระดับมาก  รองลงมาคือด้านการผูกพัน อยู่ในระดับ มาก   ด้านการมีประเพณีร่วมกัน การมีบรรทัด
ฐาน อยู่ในระดับมาก   ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้ายคือ ด้านการมีค่านิยม อยู่ในระดับ มาก  
หากพิจารณารายด้านสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. ด้านการมีค่านิยม พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อ

วัฒนธรรมองค์กร  ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ด้านการมี
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ค่านิยม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ เปิด

โอกาสให้บุคลากรในหน่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การท างานใน

องค์กรอย่างมืออาชีพ  อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้ายคือ การท างานในองค์กรหรือ

กับบุคคลอ่ืนท างานโดยการสร้างทีมงาน อยู่ในระดับมาก  

2. ด้านการมีบรรทัดฐาน พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อ
วัฒนธรรมองค์กร ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ด้านบรรทัดฐาน 
อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ มีหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรมและมีการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีการยกย่อง
ชมเชยแก่ข้าราชการที่ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีดี  อยู่ในระดับ รองลงมาคอื การปฏิบัติงานด้วย
ความเต็มใจใช้ความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มที่ อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้ายคือ 
ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาค  อยู่ในระดับมาก  

3. ด้านการมีประเพณีร่วมกัน พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น

ต่อวัฒนธรรมองค์กร  ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ด้าน

ประเพณีร่วมกัน อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ

ด าเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือมุ่งสร้างให้บุคคลในองค์กรปฏิบัติร่วมกัน การจัดกิจกรรม

เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการท างาน ความสามัคคี ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา การสืบสานประเพณีท้องถิ่นเพ่ือให้บุคคลในองค์กรเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  อยู่

ในระดับมากเท่ากันคือ   

4. ด้านวัฒนธรรมร่วมกัน พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อ
วัฒนธรรมองค์กร  ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ด้านวัฒนธรรม
ร่วมกัน อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือบุคคลใน
องค์กรมีความกระตือรือร้นในการท างานอยู่เสมอ  และรู้สึกมีความสุข สนุกกับงานที่ท า อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือกับเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานส าเร็จ อยู่ในระดับ  มาก  ส่วนเปิดโอกาสผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นแก่ผู้บังคับบัญชา ระบบการท างานในองค์กรแบบสร้างสรรค์  ผู้บริหารประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร  ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน อยู่ในระดับ มาก  

5.ด้านความผูกพัน พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อ

วัฒนธรรมองค์กร ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ด้านความ

ผูกพัน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือการ
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เสริมสร้างความรัก  ความสามัคคี และลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานเสมอ  อยู่ในระดับมาก 

รองลงมาคือ การเสริมสร้างความรัก  ความสามัคคี และลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานเสมอ  อยู่ใน

ระดับ  มาก  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้ายคือ การสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของบุคคลในองค์กร

ขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย  ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นกันเองต่อผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ใน

ระดับมาก  

ตอนที่ 4 สรุปผลปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาการปรับตัวภายใต้วัฒนธรรม
องค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดี ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง    

พบว่า ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาการปรับตัวภายใต้วัฒนธรรมองค์กรสู่การ
บริหารจัดการที่ดี ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง      จากการ
ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ( Opened End Form ) ผู้ศึกษาจึงใช้การวิเคราะห์
แบบบรรยายเชิงพรรณนา  พบปัญหาและแนวทางแก้ไขดังนี้  การบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย 
ด้านหลักนิติธรรม ควรมีการออกกฎ  ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่บุคลากรทุกคนในหน่วยงานให้การ
ยอมรับด้วยความเต็มใจ  และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับนั้นอย่างเคร่งครัด  และควรมีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้  ด้านหลักคุณธรรม  ควรให้ความส าคัญ
กับการมอบหมายงาน โดยการใช้คนให้ตรงกับงานเพ่ือจะให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ด้านความ
โปร่งใส  ควรจะมีกระบวนการพิจารณาความดีเป็นไปอย่างเปิดเผยมีการพิจารณาโดยในรูปของ
คณะกรรมการเพ่ือจะได้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรมเพ่ือป้องกันการล าเอียงของผู้บังคับบัญชา  ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และยุทธศาสตร์ การ
ปฏิบัติราชการไว้อย่างชัดเจน แต่ในการด าเนินการต้องสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานตามสถานการณ์ 
และความเหมาะสมได้โดยให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกองก ากับการด าเนินการพิจารณาได้ตามความ
เหมาะสม  ด้านการมีส่วนร่วม  ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรท างานเป็นทีม ควรเปิดโอกาสได้มีส่วน
ร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงาน  ด้านหลักการคุ้มค่า ควรมีการควบคุม ดูแลการตรวจสอบการท า
บัญชี งบประมาณ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  และเมื่อมีงบประมาณแต่ละหลักสูตรเข้ามาในศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5  เข้ามาควรมีการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณต่าง ๆ 
เพ่ือให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบงบประมาณและสามารถบริหารงบประมาณตามที่จัดสรรได้  
ส่วนวัฒนธรรมองค์กร  ประกอบด้วย การมีค่านิยม  ควรส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยท างานเป็นทีม
และท างานอย่างเป็นมืออาชีพดังวิสัยทัศน์ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ที่ว่า  จัดสร้างทีมงาน
อันทรงประสิทธิภาพ  เพ่ือสัมฤทธิ์ผลการคัดสรรบุคลากร แล้วท าการฝึกศึกษาเสมือนสถานการณ์จริง  
พร้อมออกไปปฏิบัติสถานการณ์จริงได้ดีกว่าฝึก  ด้านการมีบรรทัดฐาน  ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อ
ผู้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาคโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน  ด้าน
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ประเพณีร่วมกัน  ในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ได้จัดกิจกรรมให้ข้าราชการต ารวจและนักเรียน
นายสิบต ารวจได้ท ากิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอมาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีควรรักษาไว้  ด้านวัฒนธรรมร่วมกัน  
ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นแบบอย่างในเรื่องของวัฒนธรรม
ขององค์กรด้วย ด้านความผูกพัน ให้ผู้บังคับบัญชาสร้างความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะ เพ่ือการ
ท างานจะได้ประสบผลส าเร็จ     

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษา การศึกษาการปรับตัวภายใต้วัฒนธรรมองค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดี ของศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  พบว่า ข้าราชการต ารวจและนักเรียนนายสิบ
ต ารวจ  มีการบริหารจัดการที่ดี ใน 6 ด้าน ประกอบด้วยด้านหลักนิติธรรม  ด้านหลักคุณธรรม  ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม  ด้านหลักความโปร่งใส  ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักการคุ้มค่า   เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักการมีส่วนร่วม  
ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักนิติธรรม  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาตตระกูล  ภักดี (2553) ได้ศึกษา ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสถานี
ต ารวจภูธรในจังหวัดเชียงราย จากการศึกษาพบว่า การวัดระดับการใช้ธรรมาภิบาล 6 หลัก อยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของข้าราชการต ารวจต้องการให้มีการปรับปรุงในเรื่องเงินเดือน  
เบี้ยเลี้ยง  การเลื่อนต าแหน่งให้ใช้ผลงานตามความสามารถ และความอาวุโสอย่างโปร่งใส  การให้อ านาจ
ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการท างานภายใต้ระเบียบที่ชัดเจน  ไม่มีการแทรกแซง กดดันจากผู้มีอ านาจเช่น
ผู้บังคับบัญชา  และนักการเมือง ควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการบริหารและเสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานได้อย่างเต็มที่  และสอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธนา  ขุดทองม้วน (2551) ได้
ศึกษาการให้หลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ จาก
การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้หลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยภาพ 6 ด้าน 
ด้านหลักนิติธรรม  ด้านหลักคุณธรรม  ด้านหลักการมีส่วนร่วม  ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความ
รับผิดชอบ และด้านหลักการคุ้มค่า  รวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับดังนี้ คือ ด้าน
ความรับผิดชอบ  ด้านการมีส่วนร่วม ด้านนิติธรรม ด้านความโปร่งใส  ด้านความมีคุณค่า และด้าน
คุณธรรม  ตามล าดับ ปัญหาการปฏิบัติงานหลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน พบว่า ด้านนิติธรรม ควรให้มีการ
พิจารณาความดีความชอบโดยค านึงถึงการปฏิบัติงานเป็นหลัก  ด้านคุณธรรม ผู้บริหารควรจัดท าใบ
ประกาศให้กับบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความโปร่งใส  ควรด าเนินการจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  
ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้สอน  ด้านการมีส่วนร่วม  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ด้านความรับผิดชอบ  ควรมีการตรวจสอบผลการพัฒนาการศึกษาตามภารกิจ
ที่รับผิดชอบของหน่วยงาน  และด้านความคุ้มค่า  ควรมีการรักษาและซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้
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อยู่สภาพใช้งานได้ดีเสมอ  และสอดคล้องกับพิศสมัย หมกทอง ( 2555) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ของส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของ
บุคลากรที่มีการต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของส านักเขตบางกอกน้อยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม  
ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า  พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พบว่าบุคลากรมีความเห็นต่อการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลโดยรวมด้านเพศไม่แตกต่างซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ด้านอายุ เพศ การศึกษา  
ต าแหน่ง  ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง  รายได้  โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลพบว่ามีน้อย และมีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหาร  บริหารงานโดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 
ด้าน เพราะหลักธรรมาภิบาลเป็นการบริหารปกครองที่ดี ที่ทุก ๆ ภาคส่วนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเหมาะที่จะ
น ามาใช้ในการบริหารองค์กรต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ส่วนวัฒนธรรมองค์กร มี 5 ด้าน ประกอบด้วย การมีค่านิยม การมีบรรทัดฐาน  การมีประเพณี

ร่วมกัน  การมีวัฒนธรรมร่วมกัน และการมีความผูกพัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากมากหาน้อยคือ 

การมีวัฒนธรรมร่วมกัน  การมีความผูกพัน การมีประเพณีร่วมกัน การมีบรรทัดฐาน การมีค่านิยม  

ตามล าดับ  สอดคล้องกับวรรณิภา  นิลวรรณ  (2554) ท าการศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผล

การศึกษาพบว่า    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีระดับ

ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านบรรทัดฐานมี

ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านความรู้สึก และน้อยที่สุดคือด้านการคงอยู่กับองค์กร และจากการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร

ในภาพรวม ในด้านการคงอยู่กับองค์กรและด้านความรู้สึกที่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่ วนบุคคลอ่ืนไม่

แตกต่างกันและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้าน

ลักษณะองค์กร และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงโดยมีปัจจัย

มีความสัมพันธ์มากที่สุดคือปัจจัยด้านลักษณะงาน  และสอดคล้องกับทิวา  เทียนเบ็ญจะ  (2555) 

ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลการพยากรณ์ปัจจัยคุณภาพชีวิตในกาท างาน ค่านิยมในการท างาน ความผูกพัน

ต่อองค์กร ของกลุ่มพนักงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา พนักงานในองค์กรผู้ผลิตเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน 
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ค่านิยมในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  รวมถึงผลการ

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง  จากการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานในองค์กรต่อคุณภาพชีวิตใน

การท างาน  ค่านิยมในการท างาน และความผูกพันต่อองค์กร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ  อายุ  

สถานภาพ  ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงานในองค์การปัจจุบัน และระดับต าแหน่งที่ต่างกัน

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน และด้านอายุ ระดับการศึกษา  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุ

งานในองค์การปัจจุบัน  ระดับต าแหน่งที่ต่างกันส่งผลต่อ ค่านิยมในการท างานแตกต่างกัน รวมถึงปัจจัย

ส่วนบุคคลด้านเพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงานในองค์การปัจจุบัน  

และระดับต าแหน่งที่ต่างกันส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแตกต่างกัน ในการทดสอบ

พยากรณ์พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานด้านความรอบรู้ในงาน  

ด้านความสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ด้านการมาท างานและตรงต่อเวลา และปัจจัยค่านิยมในการ

ท างานมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงาน และมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน ด้านปริมาณ 

ด้านคุณภาพงาน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ และด้านการพัฒนาตนเอง รวมถึงปัจจัย

ความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน โดยรวมของพนักงานและอิทธิพลต่อผลการ

ปฏิบัติงานด้านความสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ์  ด้านความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่  ด้านมนุษย

สัมพันธ์  ด้านการมาท างานและตรงต่อเวลา ด้านการพัฒนาตนเอง 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
           จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงการศึกษาการปรับตัวภายใต้วัฒนธรรมองค์กรสู่การ
บริหารจัดการที่ดี ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง อยู่ในระดับมาก 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดีภายใต้วัฒนธรรมองค์กร ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 
5 อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง ควรน าไปเป็นข้อสารสนเทศในการวางแผน  ปรับปรุงและพัฒนา
หน่วยงาน และควรมีการจัดการเวทีเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผู้บริหารกับ
ข้าราชการต ารวจ และนักเรียนนายสิบต ารวจ  เพ่ือจะได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดตี่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษา 
 ควรศึกษาและเปรียบเทียบการปรับตัวเพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการที่ดีภายใต้วัฒนธรรม
องค์กร ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ต่อไป 
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เลขท่ีแบบสอบถาม…………... 

แบบสอบถาม 
 

เร่ือง 
การศึกษาการปรับตัวภายใต�วัฒนธรรมองค�กรสู!การบริหารจัดการท่ีดี  
ของศูนย�ฝ*กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง    

………………………………………..……………………………………………………………... 

คําช้ีแจง 
 การศึกษาในครั้งนี้เป�นส�วนหนึ่งของการศึกษาค"นคว"าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทสาขา
รัฐประศาสนศาสตร)มหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง 
 1.  แบบสอบถามนี้มีจุดประสงค)เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการท่ีดีของศูนย)ฝ5กอบรมตํารวจภูธร
ภาค 5 ภายใต"กระแสโลกาภิวัตน) อําเภอห"างฉัตร  จังหวัดลําปาง แบบสอบถามฉบับนี้แบ�งออกเป�น 4 
ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพท่ัวไปของผู"ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารกิจการที่ดีของศูนย)ฝ5กอบรมตํารวจภูธรภาค 5  

อําเภอห"างฉัตร   จังหวัดลําปาง 
ตอนท่ี  3 สอบถามเก่ียวกับการบริหารภายใต"กระแสโลกาภิวัตน)  ของศูนย)ฝ5กอบรม

ตํารวจภูธรภาค 5  อําเภอห"างฉัตร   จังหวัดลําปาง 
ตอนท่ี  4 สอบถามป?ญหาและข"อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีดีของศูนย)

ฝ5กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห"างฉัตร  จังหวัดลําปาง 
2.  แบบสอบถามฉบับนี้เป�นแบบสอบถามท่ีใช"ในการเก็บรวบรวมข"อมูล เพ่ือทําการศึกษาเรื่อง

การบริหารจัดการท่ีดีของศูนย)ฝ5กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห"างฉัตร  จังหวัดลําปาง  ข"อมูลต�างๆท่ี
ได"จากท�านจะเป�นประโยชน)และมีคุณค�าอย�างยิ่งต�อการศึกษาในครั้งนี้ดังนั้นผู"ศึกษาใคร�ขอความ
ร�วมมือจากท�านกรุณาตอบแบบสอบถามให"ครบทุกข"อตามความเป�นจริงคําตอบของท�านจะไม�มี
ผลกระทบต�อตัวท�านแต�ประการใดเพราะผู"ศึกษาจะเก็บเป�นความลับโดยจะเสนอผลงานในภาพรวม
เท�านั้น 

ขอขอบพระคุณอย�างสูงท่ีกรุณาให"ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

สุพัตรา   สิงห)ขร 
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แบบสอบถาม 
การศึกษาการปรับตัวภายใต�วัฒนธรรมองค�กรสู!การบริหารจัดการท่ีดี 
ของศูนย�ฝ*กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง 

 
คําช้ีแจงโปรดทําเครื่องหมาย�ลงในช�อง�ท่ีตรงตามความเป�นจริงของท�าน 
 
ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู"ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ 

1.� ชาย    2.� หญิง 
 

2. อายุ 

1.� ไม�เกิน 20ปC   2.� 21-35ปC 

3.� 36-50 ปC    4.�  51 ปCข้ึนไป 
 

3. สถานภาพสมรส 

1.� โสด    2.� สมรส 

3.�หย�า / หม"าย   4.�อ่ืนๆ (ระบุ) ................ 
 

4. การศึกษา 
   1.        ตํ่ากว�าปริญญาตรี           2.      ระดับปริญญาตรี 
 3.        ปริญญาโท    4. ปริญญาเอก  
5. ตําแหน�งชั้นยศ 

 1.�สิบตํารวจตรี/โท/เอก  2. �จ�าสิบตํารวจ  

3.�ดาบตํารวจ   4. � สัญญาบัตร 

5.� นกัเรียนนายสิบตํารวจ 

6.  รายได"ต�อเดือน 

 1. �น"อยกว�า 5,000 บาท  2. � ระหว�าง 5,000 - 20,000 บาท 

 3. � ระหว�าง 20,001 – 30,000 บาท     4. � มากกวา่ 30,000 บาท 
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ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีดีของศูนย)ฝ5กอบรมตํารวจภูธรภาค  5   อําเภอ
ห"างฉัตร จังหวัดลําปาง   

กรุณาทําเครื่องหมาย � ในช�องระดับความเหมาะสม 
 

การบริหารจัดการท่ีดี 

ระดับความเหมาะสม 
มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น"อย 
 
2 

น"อย
ท่ีสุด 
1 

หลักนิติธรรม 
1. การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 

     

2. การปฏิบัติตามแผน      
3. ความเหมาะสมในการจ�ายค�าตอบแทน      
4. การจูงใจให"บุคลากรปฏิบัติงาน      
5. ความชัดเจนในการบริหารทรัพย)สิน      
6. การตรวจสอบการบริหารการเงิน      
7. ความชัดเจนของระบบการบริหารการเงิน      
8. การอุทธรณ)ร"องทุกข)ได"      
หลักคุณธรรม 
9. ผู"บริหารปฏิบัติต�อผู"ใต"บังคับบัญชาแบบเสมอภาค 

     

10. ผู"บริหารเป�นแบบอย�างท่ีดีให"กับผู"ใต"บังคับบัญชา
โดยยึดม่ันในความถูกต"อง ระเบียบ วินัย  

     

11 .การมอบหมายงานตามความสามารถของ 
ผู"ปฏิบัติงาน 

     

หลักด�านความโปร!งใส 
12. การประกาศประมูลงานแก�ผู"เก่ียวข"องอย�างท่ัวถึง 

     

13.กระบวนการพิจารณาความดีความชอบเป�นไป
อย�างเปNดเผย 

     

14. ผู"บังคับบัญชาและผู"ใต"บังคับบัญชาสามารถสื่อสาร
กันแบบสองทาง 
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การบริหารจัดการท่ีดี 

ระดับความเหมาะสม 
มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น"อย 
 
2 

น"อย
ท่ีสุด 
1 

หลักความรับผิดชอบ 
15. การประกาศให"บุคลากรรับทราบเก่ียวกับสิทธิใน
การได"รับสวัสดิการอย�างท่ัวถึง 

     

16. การวางแผนพัฒนาตนเองของแต�ละหน�วยงาน      
17. การบริหารงานโดยเน"นการกระจายอํานาจ      
18. การให"ความสําคัญกับการดําเนินงานตามนโยบาย      
19. การบริหารการเงินและการบัญชีโดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและความโปร�งใส 

     

20. แต�ละหน�วยงานมีการบริหารงานตามหลักเกณฑ)
เดียวกัน 

     

21. การปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเหมาะสม      
หลักการมีส!วนร!วม 
22. ผู"บริหารได"รับการสนับสนุนจากบุคลากรส�วนใหญ� 

     

23. ผู"บริหารเป�นท่ียอมรับของบุคลากร      
24. การทํางานในรูปแบบของการทํางานเป�นทีม      
25. บุคลากรมีส�วนร�วมในการวางแผนปฏิบัติงาน      
26. บุคลากรมีส�วนร�วมในการประเมินผลการทํางาน
ของผู"บริหาร 

     

หลักความคุ�มค!า 
27. การบริหารงบประมาณ และทรัพย)สินให"เ กิด
ประโยชน)สูงสุด 

     

28. การกํากับ ติดตาม และประเมินผล ตามแผนงาน
หรือโครงการต�างๆ  

     

29. การจัดระบบข"อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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ตอนท่ี  3  ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร ภายใต"วัฒนธรรมองค)กร 

             กรุณาทําเครื่องหมาย � ในช�องระดับความเหมาะสม 

วัฒนธรรมองค�กร 

ระดับความเหมาะสม 
มากท่ีสุด 

 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น"อย 
 
2 

น"อย
ท่ีสุด 
1 

การมีค!านิยม 
1.เปNดโอกาสให"บุคลากรในหน�วยมีส�วนร�วมในการ
ตัดสินใจ 

     

2. การพิจารณาความดีความชอบ ประเมินการ
เลื่อนชั้นเงินเดือน มีความสุจริต  ยุติธรรม 

     

3. การทํางานในองค)กรอย�างมืออาชีพ      
4. การทํางานในองค)กรหรือกับบุคคลอ่ืนทํางานโดย
การสร"างทีมงาน 

     

การมีบรรทัดฐาน      
5. ผู"บังคับบัญชาปฏิบัติต�อผู"ใต"บังคับบัญชาด"วย
ความเสมอภาค 

     

6. การปฏิบัติงานด"วยความเต็มใจโดยใช"ความรู" 
ความสามารถอย�างเต็มท่ี 

     

7. มีหลักเกณฑ)ในการพิจารณาการแต�งต้ังโยกย"ายท่ี
เป�นธรรมและมีการนําไปปฏิบัติอย�างเป�นรูปธรรม 

     

8. มีการยกย�องชมเชยแก�ข"าราชการท่ีประพฤติ 
ปฏิบัติเป�นแบบอย�างท่ีดี  

     

การมีประเพณีร!วมกัน      
9. ดําเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบต�าง ๆ เพ่ือมุ�ง
สร"างให"บุคคลในองค)กรปฏิบัติร�วมกัน 

     

10. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร"างบรรยากาศการ
ทํางาน ความสามัคคี  ความสัมพันธ)ระหว�าง
ผู"บังคับบัญชาและผู"ใต"บังคับบัญชา 

     

11. สืบสานประเพณีท"องถ่ินเพ่ือให"บุคคลในองค)กร
เกิดความสามัคคีในหมู�คณะ 
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วัฒนธรรมองค�กร 

ระดับความเหมาะสม 
มากท่ีสุด 

 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น"อย 
 
2 

น"อย
ท่ีสุด 
1 

การวัฒนธรรมร!วมกัน      
12. บุคคลในองค)กรมีความกระตือรือร"นในการ
ทํางานอยู�เสมอ และรู"สึกมีความสุข สนุกกับงานท่ี
ทํา 

     

13. เปNดโอกาสผู"ใต"บังคับบัญชามีส�วนร�วมในการ
เสนอความคิดเห็นแก�ผู"บังคับบัญชา 

     

14. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือ
กับเพ่ือนร�วมงาน เพ่ือให"การดําเนินงานสําเร็จ 

     

15. ระบบการทํางานในองค)กรแบบสร"างสรรค)      
16. ผู"บริหารประพฤติตนเป�นแบบอย�างท่ีดีในเรื่อง
ของวัฒนธรรมองค)กร 

     

การมีความผูกพัน      
17. การสร"างโอกาสการมีส�วนร�วมของบุคคลใน
องค)กรขับเคลื่อนภารกิจให"บรรลุเปRาหมาย 

     

18. การเสริมสร"างความรัก ความสามัคคี และลด
ความขัดแย"งในการปฏิบัติงานเสมอ 

     

19. หน�วยงานสร"างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน  
และความสัมพันธ)ระหว�างผู" บั ง คับบัญชาและ
ผู"ใต"บังคับบัญชา 

     

20.  ผู" บั ง คั บ บั ญ ช า ใ ห" ค ว า ม เ ป� น กั น เ อ ง ต� อ
ผู"ใต"บังคับบัญชา 
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ตอนท่ี 4 ป?ญหาและข"อเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษาการปรับตัวภายใต"วัฒนธรรมองค)กรสู�การบริหาร
จัดการท่ีดี ของศูนย)ฝ5กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห"างฉัตร จังหวัดลําปาง    
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.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

 
 

ขอขอบพระคุณอย�างสูงท่ีให"ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห�ผู�เช่ียวชาญตรวจสอบเครือ่งมือ 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห�ทดลองใช�เคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขออนุญาตเก็บข�อมูลการศึกษา 
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ประวัติผู
ศึกษา 
 

ช่ือ         พ.ต.ท.หญิง สุพัตรา   สิงห�ขร 
 
ประวัติการศึกษา     
  พ.ศ. 2535      ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ                         
                                                     วิทยาลัยโยนก   
 
ประวัติการทํางาน     
  พ.ศ. 2538                          รองสารวัตรธุรการ สถานีตํารวจภูธรแจ+ห,ม  
                         จังหวัดลําปาง 
  พ.ศ. 2550                           สารวัตรอํานวยการ สถานีตํารวจภูธรงาว   
                                                      จังหวัดลําปาง  

พ.ศ. 2555                            อาจารย� (สบ 2) กลุ,มงานอาจารย�  
                                         ศูนย�ฝ2กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห+างฉัตร จังหวัด 
                                         ลําปาง  
 

ตําแหน�งและสถานท่ีทํางานป จจุบัน      อาจารย� (สบ 3) กลุ,มงานอาจารย�  
                                                      ศูนย�ฝ2กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห+างฉัตร  
                                                      จังหวัดลําปาง   
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