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บทคัดยอ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลของ องคการบริหารสวนตําบล

บอแฮว และ เพ่ือศึกษาการนําธรรมาภิบาลมาใชในองคการบริหารสวนตําบลบอแฮว ประชากรใน

การศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบอแฮว จํานวน 4 5 คน  เครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนแบบสมัภาษณและแบบสอบถาม สถิติในการทําการวิเคราะหขอมูล  ไดแก คาความถ่ี 

คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบวา การปฏิบัติงานดานการ

บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบอแฮว มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในดานการฝก

อบรมและพัฒนาบุคลากร ดานการจัดหาบุคคล อยูในระดับมากท่ีสุด ดานการจูงใจบุคลากร ดานการ

บํารุงรักษาบุคลากร อยูในระดับมาก  สวนการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในดานการบริหารงานบุคคล

องคการบริหารสวนตําบลบอแฮว พบวาดานหลักความโปรงใส อยูในระดับมากท่ีสุด สวนดาน

คุณธรรม ดานหลักการมีสวนรวม และดานความคุมคา อยูในระดับมาก 

 

คําสําคัญ : ธรรมาภิบาล, การบริหารงานบคุคล, องคการบริหารสวนตําบลบอแฮว 
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Abstract 

This study aimed to study the personnel management in the Bor Haew Sub-

District Administrative Organization (SAO) and application of good governance to the 

SAO. The population was 45 staff members in Bor Haew SAO. The instrument was an 

interview and a questionnaire with the statistical analysis through frequency, 

percentage, mean, and standard deviation. The findings were found that work 

operation on the personnel management in the SAO based on the good governance 

in terms of Training and Personnel Development, and Personnel Recruitment was at 

a high level; whereas the application of good governance to the personnel 

management in the SAO in terms of Transparency was at the highest level. 

Meanwhile, Morality, Participation, and Worthiness were at a high level. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
ภายใต�สภาวะเศรษฐกิจและการแข�งขันในยุคกระแสโลกาภิวัฒน� (globalization) ในป+จจุบัน 

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม�ว�าจะเป4น สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อม การเมือง และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ป+จจัยเหล�านี้ล�วนส�งผลให�องค�การต�างๆ ท้ังหน�วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน ต�างเตรียมพร�อมยอมรับในการเปลี่ยนแปลงต�างๆ ตลอดเวลา    รวมท้ังต�องปรับเปลี่ยน
กลยุทธ�ต�างๆ ในกระบวนการทํางานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได�ตลอดเวลา ซ่ึงในการ
บริหารงานในองค�การให�เป4นไปตามเป@าหมายและวัตถุประสงค� ท่ีองค�การต้ังไว� กล�าวได�ว�า     
ทรัพยากรมนุษย� เป4นป+จจัยท่ีสําคัญท่ีสุด เนื่องจากทรัพยากรมนุษย� เป4นสินทรัพย�ท่ีสําคัญท่ีสุด 
(human asset) ต�อการทํางานให�บรรลุเป@าหมายและวิสัยทัศน�ท่ีองค�การกําหนด    ถือได�ว�าป+จจัย
ด�านทรัพยากรมนุษย�เป4นผู�ผลักดันความสําเร็จขององค�การ  

องค�การต�างๆ จึงให�ความสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย� ซ่ึงไม�เพียงแต�เพ่ิมสมรรถนะ
ให�แก�บุคลากรเท�านั้น แต�ต�องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย�  รวมถึงการสร�างระบบแรงจูงใจในการ
ทํางาน  เพ่ือให�สามารถตอบสนองได�ท้ังวัตถุประสงค�ขององค�การและวัตถุประสงค�ของบุคลากรไป
พร�อมกับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรในองค�การด�วย ในส�วนของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย� หรือ การบริหารงานบุคคลขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ได�มีกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับ
การบริหารงานบุคคลขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  เพ่ือให�องค�กรปกครองส�วนท�อง ถิ่นยึด เป4น
แนวทางในการปฏิบัติ โดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ว�าด�วย
การปกครองส�วนท�องถ่ิน มาตรา 283 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินย�อมมีอํานาจหน�าท่ีโดยท่ัวไปใน
การดูแล และจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ิน   และย�อมมีความเป4น
อิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง  
และมีอํานาจหน�าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  โดยต�องคํานึงถึงความสอดคล�องกับการพัฒนาของจังหวัด
และประเทศเป4นส�วนรวมด�วย และมาตรา 288 การแต�ง ตั้ งและการให�ข�าราชการและลูกจ�าง
ขององค�กรปกครองส�วนท�อง ถิ่นพ�นจากตําแหน�งต�อง เป4น ไปตามความเหมาะสม  และ
ความจําเป4นของแต�ละท�องถิ่นโดยการบริหารงานบุคคลขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นต�อง
มีมาตรฐานสอดคล�องกัน   และอาจได�รับการพัฒนาร�วมกันหรือสับเปลี่ยนบุคลากรระหว�า ง
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องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นด�วยกันได�  รวมท้ังต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข�าราชการส�วนท�องถ่ินซึ่ง  เป4นองค�กรกลางบริหารงานบุคคลส�วนท�อง ถิ่นก�อน ทั้งนี้ต าม ท่ี
กฎหมายบัญญัติ  (คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน, 2548) นอกจากนี้
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล�าวยังได�เน�นการกระจายอํานาจสู�ท�องถ่ิน จึงมีผลทําให�บทบาทอํานาจหน�าท่ีของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  การบริหารทรัพยากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจึงมี
ความสําคัญเป4นอย�างมาก  และมีผลต�อความสําเร็จหรือความล�มเหลวในการกระจายอํานาจสู�ท�องถ่ิน
ด�วย     จากท่ีผ�านมาการบริหารทรัพยากรมนุษย�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เป4นการบริหารท่ี
ยึดหลักความถูกต�องชอบธรรมทางกฎหมายเป4นสําคัญ และหน�วยงานท่ีกํากับดูแลองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงได�แก� กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน มีการสนับสนุนให� องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
มีระบบและกระบวนการทํางานท่ีต�องคํานึงถึง หลักธรรมาภิบาล หรือ หลักการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี (good govemance)  ซ่ึงเป4นหลักการสากลท่ีได�รับการยอมรับจากสถาบันนานาชาติ 
ว�าเป4นป+จจัยสําคัญในการทําให�องค�การ ประสบความสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค�ตามท่ีได�
ต้ังเป@าหมายไว�  

กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน จึงเป4นองค�กรหลักในการส�งเสริมสนับสนุนให� องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีภายใต�หลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน�สุขของ
ประชาชน โดยได�กําหนดประเด็นยุทธศาสตร�ไว� 5 ประเด็น คือ 1. ยกระดับขีดความสามารถของกรม
ส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินให�มีสมรรถนะสูง 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค�ปกครอง
ส�วนท�องถ่ินให�ตอบสนองความต�องการของประชาชน 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและ
กิจการสภาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามหลักธรรมาภิบาล 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
การเงินและการคลังขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�มีอิสระและพ่ึงพาตนเองได�และ 5.เพ่ิม
ประสิทธิภาพการให�บริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการพัฒนาประเทศ (กรม
ส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน, 2557)   ท้ังนี้สถาบันพระปกเกล�า   ได�กําหนดองค�ประกอบของ หลัก
ธรรมาภิบาล หลักๆ ไว� 10 ประการท่ีเรียกว�า “ทศธรรม” คือ 1. หลักนิติธรรม 2. การมีส�วนร�วม    
3. คุณธรรม 4. สํานึกรับผิดชอบ 5. ความคุ�มค�า 6. ความโปร�งใส 7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�      
8. องค�กรแห�งการเรียนรู�  9. การบริหารจัดการ  10. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            
(ปธาน  สุวรรณมงคล, 2558)   

หลักธรรมาภิบาลจะทําให�เกิดผลดีต�อท้ังองค�การและบุคลากรโดยเฉพาะความม่ันคงก�าวหน�า
และการมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน�าท่ี เนื่องจากกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย�ในองค�กร
เป4นกระบวนการดําเนินการต�างๆ ท่ีเก่ียวกับการให�ได�มาซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถ 
เหมาะสมตรงตามความต�องการขององค�กร โดยองค�กรสามารถพ่ึงพา ธํารงรักษาให�ผู�ท่ีมีความรู�
ความสามารถพึงพอใจท่ีจะปฏิบัติงานให�แก�องค�กร โดยขอบเขตของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย�   



3 
 

อาจจําแนกออกเป4นกิจกรรมต�างๆ โดยเริ่มต�นต่ังแต� การจัดหาบุคคล (staffing function) การ
ฝaกอบรม และพัฒนาบุคลากร (training and development)  การจูงใจบุคลากร (motivation 
function) การบํารุงรักษาบุคลากร (maintenance function) (เฉลิมพงศ�  มีสมนัย, 2553) ท้ังนี้จาก
แนวคิดในการกระจายอํานาจการบริหารการปกครองให�ประชาชนในท�องถ่ินเกิดข้ึนเพ่ือเป4นการแบ�ง
เบาภาระหน�าท่ีของรัฐบาลให�สามารถสนองความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินได�อย�างท่ัวถึงและ
รวดเร็ว ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 281 ภายใต�บังคับมาตรา 1 
รัฐจะต�องให�ความเป4นอิสระแก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามหลักแห�งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ�ของประชาชนในท�องถ่ิน ดังนั้นผู�บริหารท�องถ่ินจึงมีอํานาจในการบริหารงานกิจการต�างๆ 
อย�างเต็มท่ี 

 องค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เป4นรูปแบบหนึ่งของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีฐานะเป4นนิติบุคคล เป4นหน�วยงานราชการบริหารส�วนท�องถ่ิน ท่ีมีนายก
องค�การบริหารส�วนตําบลเป4นผู�บริหารสูงสุด มีอํานาจหน�าท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ี สามารถกําหนดแผนงาน 
โครงการและกิจกรรมต�างๆ เพ่ือแก�ไขป+ญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยโครงสร�างขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว  ประกอบด�วยสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบล ซ่ึงทําหน�าท่ีด�านนิติบัญญัติและฝeายบริหารทําหน�าท่ีด�านการบริหารงาน มีพนักงาน
หรือข�าราชการส�วนท�องถ่ินร�วมกันปฏิบัติงาน โดยมี นายกองค�การบริหารส�วนตําบล  และ ปลัด
องค�การบริหารส�วนตําบล เป4นผู�บังคับบัญชาตามลําดับ และจากท่ีผ�านในด�านการบริหารงานบุคคล
ขององค�การบริหารส�วนตําบลได�ยึดถือแนวทางในการปฏิ บั ติงานตามร ัฐ ธ ร ร ม น ูญ แ ห �ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาเป4นแนวทางในการปฏิบัติงานด�านการบริหารงานบุคคล 
แต�จากการปฏิบัติงานท่ีผ�านมา ยังมีป+ญหาในหลายๆ เรื่อง เช�น ระบบอุปถัมภ�ในการทํางาน ระบบ
เครือญาติ พรรคพวก ในการจัดหาบุคคลเข�ามาทํางาน , การส�งเสริมการพัฒนาฝaกอบรมและพัฒนา
บุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู�และประสบการณ� ยังไม�เพียงพอต�อความต�องการของบุคลากร และใน
เรื่องผลประโยชน�ตอบแทนต�างๆ ยังไม�มีความโปร�งใส จึงทําให�ขาดการจูงใจบุคลากร ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน และรวมไปถึงการให�ความสําคัญในเรื่องของการบํารุงรักษาบุคลากร เพ่ือเป4น
การรักษาบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถให�อยู�กับองค�การให�นานท่ีสุด  
 จากท่ีกล�าวมาข�างต�น ทําให�ผู�ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษา การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช�ในการ
บริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เพ่ือจะนํา
ข�อมูลท่ีได�มาเป4นข�อมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาการปฏิบัติงานด�านการบริหารงานบุคคล ต�อไป  
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1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง ซ่ึงประกอบด�วย การจัดหาบุคคล การฝaกอบรมและพัฒนาบุคลากร การจูงใจบุคลากร 
การบํารุงรักษาบุคลากร 
 2. เพ่ือศึกษาการนําหลักธรรมภิบาลมาใช�ในองค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง ซ่ึงประกอบด�วย  หลักคุณธรรม หลักความโปร�งใส หลักการมีส�วนร�วม หลัก
ความคุ�มค�า  
1.3 คําถามการวิจัย 
 1. การบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง มีการใช� หลักคุณธรรม หลักความโปร�งใส หลักการมีส�วนร�วม หลักความคุ�มค�าอยู�ในระดับใด 
 2. การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช�ในองค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง ด�านการจัดหาบุคคล การฝaกอบรมและพัฒนาบุคลากร การจูงใจบุคลากร และการ
บํารุงรักษาบุคลากร มีคุณภาพระดับใด 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.4.1. ขอบเขตด)านเนื้อหา  
  1.1  การศึกษาในสาระของตัวแปรตาม ท่ีเก่ียวกับแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย� ของ
องค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว ในด�านต�าง ๆ ได�แก� การจัดหาบุคคล การฝaกอบรมและพัฒนา
บุคลากร การจูงใจบุคลากร การบํารุงรักษาบุคลากร 
 1.2  การศึกษาในสาระของตัวแปรต�น ท่ีเก่ียวกับ หลักธรรมาภิบาล ซ่ึงได�แก� หลักคุณธรรม 
หลักความโปร�งใส หลักการมีส�วนร�วม หลักความคุ�มค�า 
 1.4.2.  ขอบเขตด)านระยะเวลา  
 2.1 ระยะเวลาของข�อมูล เป4นข�อมูลในช�วงเดือน สิงหาคม –  ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 2.2 ช�วงเวลาเก็บรวบรวมข�อมูลดําเนินการเก็บข�อมูลในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 1.4.3.  ขอบเขตด)านพ้ืนท่ี  
 การศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ได�แก� ภายในสํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง  
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 1.4.4. ขอบเขตด)านประชากร  
 การศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ตามหลักธรรมาภิบาล ในครั้งนี้กําหนดให�ประชากรท่ีศึกษา จํานวนท้ังสิ้น  
45 คน ซ่ึง ประกอบด�วย 

ตารางท่ี 1 บุคลากรในสังกัดองค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว  ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 
 

ลําดับท่ี หน�วยงาน ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา พนง.จ�าง 
ตามภารกิจ 

พนง.จ�างท่ัวไป รวมบุคลากรท้ังสิ้น 

1 สํานักงานปลัด 9 -      9 10 28 

2 กองคลัง 7 1 1 - 9 

3 กองช�าง 3 - 1 1 5 

4 กองสวัสดิการสังคม 2 1  - - 3 

 รวมท้ังหมด 21 2 11 11 45 

 
ท่ีมา :  แผนอัตรากําลัง 3 ปi (พ.ศ. 2558 – 2560) องค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยได�นําทฤษฎี/แนวคิด เก่ียวกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย� 
(การบริหารทรัพยากรมนุษย�, 2553) และหลักธรรมาภิบาล (การบริหารงานภาครัฐกับการสร�าง 
ธรรมาภิบาล, 2558) ประกอบกับการวิจัยนี้จึงได�นําแนวคิดดังกล�าวมาใช� และประมวลเป4นกรอบ
แนวคิดการทําวิจัย ดังแผนภาพต�อไปนี้ 
                 
       ตัวแปรต)น      ตัวแปรตาม 
 
         
 
                                                      
 
 
 
 
 
 

        
  

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
ท่ีมา :  พระปกเกล�า ปi พ.ศ. 2558    ท่ีมา :   De Cenzo, David A. and    
                            Stephen P. Robbins. 1996 
    

 
 
 
 
 
 
 

หลักธรรมาภิบาล 
(Good Govemance) 

 
1  หลักคุณธรรม 
2. หลักความโปร�งใส 
3. หลักการมีส�วนร�วม 
4. หลักความคุ�มค�า 
 
 

บริหารทรัพยากรมนุษย! 
(Human Resource Management) 

 
1. การจัดหาบุคคล 
2. การฝaกอบรม และพัฒนาบุคลากร 
3. การจูงใจบุคลากร 
4. การบํารุงรักษาบุคลากร 
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นิยามศัพท!เฉพาะ 
1. การจัดหาบุคคล  หมายถึง การวางแผนทรัพยากรมนุษย�เชิงกลยุทธ�  การสรรหาและการ

คัดเลือก 
2. การฝaกอบรมและการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การปฐมนิเทศ การฝaกอบรมบุคลากร การ

พัฒนาบุคลากร การพัฒนาอาชีพ 
3. การเสริมสร�างแรงจูงใจ หมายถึง การจูงใจและการออกแบบงาน การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน รางวัลตอบแทนและผลประโยชน�ของบุคลากร 
4. การบํารุงรักษา หมายถึง สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การสื่อสารและการ

พนักงานสัมพันธ� 
ประโยชน!ท่ีคาดว5าจะได)รับจากการวิจัย 
 1. เพ่ือทราบการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง ซ่ึงประกอบด�วย การจัดหาบุคคล การฝaกอบรมและพัฒนาบุคลากร การจูงใจบุคลากร 
การบํารุงรักษาบุคลากร 
 2. เพ่ือทราบการนําหลักธรรมภิบาลมาใช�ในองค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง ซ่ึงประกอบด�วย  หลักคุณธรรม หลักความโปร�งใส หลักการมีส�วนร�วม หลัก
ความคุ�มค�า  

 
   
  



 

บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยได�ทําการศึกษา ค�นคว�าข�อมูล เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และข�อ

ค�นพบทางการวิจัยท่ีเก่ียวข�องในเรื่องของ ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค,การบริหาร

ส-วนตําบลบ-อแฮ�ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยมีจุดมุ-งหมายเพ่ือศึกษาวิเคราะห,ข�อมูล และ

แนวทางการใช�ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค,การบริหารส-วนตําบลบ-อแฮ�ว  โดยได�มี

การกําหนดประเด็นการนําเสนอดังนี้ 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 

 2.1.1  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย$ 
  (1) การจัดหาบุคคล 
  (2) การฝ9กอบรม และพัฒนาบุคลากร 
  (3) การจูงใจบุคลากร 
  (4) การบํารุงรักษาบุคลากร 
 2.1.2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีกับธรรมาภิบาล 
  (1) หลักคุณธรรม 
  (2) หลักความโปร-งใส 
  (3) หลักการมีส-วนร-วม 
  (4) หลักความคุ�มค-า 
 2.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
  (1) งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องของการบริหารทรัพยากรมนุษย, 
  (2) งานวิจัยท่ีเก่ียวหลักธรรมาภิบาล 
   
 
 
 
 



 

2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย$ 
 แนวคิดเก่ียวกับการจัดหาบุคคล 
 การจัดหาบุคคลเข�ามาทํางานในองค,การมีเป?าหมายเพ่ือกําหนด คุณสมบัติของบุคคลท่ี
องค,การต�องการกําหนดวิธีการท่ีจะทําให�ได�บุคคลเหล-านั้นเข�ามาทํางานให�องค,การ ข้ันตอนแรกของ
การจัดหาบุคคลเข�ามาทํางานในองค,การ คือ การสรรหา (Recruitment) สมาชิกใหม- แต-การท่ี
องค,การจะจัดหาบุคคลเข�ามาทํางานเปIนจํานวนเท-าใด และบุคคลท่ีองค,การต�องการควรจะต�องมี
ความรู� ความสามารถและสมรรถนะในด�านใดบ�างนั้น องค,การจําเปIนต�องวางแผนทรัพยากรมนุษย,
เชิงกลยุทธ, (Strategic Human Resource Planning : SHRP) โดยเริ่มจากการวิเคราะห,งาน (Job 
analysis) เพ่ือศึกษาว-างานท่ีองค,การจะต�องตําเนินการนั้นต�องการคนท่ีมีทักษะเฉพาะด�านอะไรบ�าง 
มีความรู�เรื่องใดบ�าง และมีความสามารถในระดับไหน ข�อมูลท่ีได�จากการวิเคราะห,งาน จะทําให�ทราบ
บุคคลท่ีองค,การต�องการมีจํานวนมากน�อยเท-าใด และมีคุณสมบัติอย-างไร ซ่ึงคุณสมบัติต-างๆ ของ
บุคคลท่ีองค,การต�องการนี้จะนําไปกําหนดเปIนคุณสมบัติของผู�สมัคร จากนั้นก็จะกําหนดแผนและแนว
ปฏิบัติในการสรรหาและกําหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเข�ามาสู-องค,การ 
(เฉลิมพงศ,  มีสมนัย, 2553) 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการจัดหาบุคคล 
 Felix A. Nigro (1959 อ�างถึงใน นรา หัตถสิน, 2543) อธิบายว-า ในการสรรหาบุคลากรนั้น     

องค,การมีนโยบายในการสรรหาซ่ึงแบ-งได�เปIน 2 ประเภท คือ 

1. นโยบายแบบเปbด (Open Policy) คือนโยบายท่ีองค,การหรือหน-วยงานเปbด

โอกาสอย-างเต็มท่ีแก-บุคคลท่ีมีคุณสมบัติหลายหลาย ขณะเดียวกันมีความสนใจ มีความต�องการ

ทํางานกับองค,การ สามารถเข�ามาทํางานได�ตลอดเวลาท่ีเปIนเวลาปฏิบัติงาน โดยท่ัวไปนโยบายการ

สรรหาแบบเปbดมีลักษณะดังต-อไปนี้  

-  เปbดโอกาสให�ทุกคนท่ีมีความสามารถ  และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามตําแหน-งท่ี

ว-าง  เข�ามางานได�โดยเสมอภาค 

-  เปbดรับสมัครงานทุกวันและเวลาท่ีองค,การเปbดทําการ  ไม-ว-าในขณะนั้นจะมี

ตําแหน-งว-างหรือไม-ก็ตาม 

-  เปbดโอกาสให�บุคคลเข�ามาสมัครได�ทุกระดับชั้น  ถ�ามีคุณสมบัติตามท่ีต�องการไม-

จํากัดว-าต�องไปเริ่มต�นทํางานท่ีข้ันต�น  หรือข้ันตํ่าสุดก-อน  สามารถเริ่มต�นทํางานในข้ันสูงได�เลย 

-  เปbดโอกาสให�บุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถ  ประสบการณ, และความชํานาญใน

งานสมัครเข�าทํางานได�  ถึงแม�ว-าระดับการศึกษาจะไม-ถึงมาตรฐานข้ันตํ่าของตําแหน-งท่ีกําหนดเอาไว� 
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2. นโยบายแบบปbด  (Closed Policy) คือนโยบายท่ีมีลักษณะตรงข�ามกับนโยบาย                                                                                                                             

แบบเปbด โดยท่ัวไปนโยบายการสรรหาแบบปbดมีลักษณะดังต-อไปนี้ 

  -  เปbดโอกาสให�ผู�สําเร็จการศึกษาตามระดับท่ีกําหนดไว�เปIนมาตรฐานเท-านั้นเข�ามา

สมัครในตําแหน-งตํ่าสุดของระดับนั้นก-อน  แล�วจึงเลื่อนไปสู-ข้ันสูงต-อไป 

  -  เปbดรับสมัครบุคคลเข�าทํางานเฉพาะตําแหน-งว-างเท-านั้น 

 ณัฎฐพันธ,  เขจรนันทน, (2547) ได�จําแนกแหล-งท่ีมาในการสรรหาบุคคลได�  2  แหล-ง  คือ 

 (1) การสรรหาบุคลากรจากภายในองค,การ  องค,การสามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู�

ทักษะ  และประสบการณ,จากภายในองค,การเพ่ือเข�าปฏิบัติงานในตําแหน-งท่ีว-างลง  หรือตําแหน-งท่ี

เปbดข้ึนใหม-  โดยท่ีการสรรหาบุคลากรจากภายในองค,การจะมีข�อดีและข�อเสียท่ีต�องพิจารณา

ดังต-อไปนี้ 

 ข�อดี  ของการสรรหาบุคลากรจากภายในองค,การมีดังต-อไปนี้ 

  -  สร�างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานให�แก-พนักงาน 

  -  ประหยัดค-าใช�จ-ายในการสรรหาบุคลากรขององค,การ 

 ข�อเสีย ของการสรรหาบุคลากรจากภายในองค,การมีดังต-อไปนี้ 

 - ส-งผลให�เกิดการขาดแคลนความคิดสร�างสรรค,ในการประเมินโอกาส  การ

แก�ปlญหา และการสร�างนวัตกรรมใหม- ๆ ทางธุรกิจ 

 -  ไม-สามารถสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเข�ามาปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน-งท่ีมี

ความต�องการบุคลากร 

 -  ก-อให�เกิดปlญหาการขาดแคลนบุคลากรข้ึนภายในองค,การ 

(2) การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค,การ  องค,การจะทําการสรรหาบุคลากรท่ีมี

ความเหมาะสมจากภายนอกองค,การเพ่ือเข�าปฏิบัติงานในตําแหน-งงานท่ีว-าง  โดยการสรรหาบุคลากร

จากภายนอกองค,การจะมีข�อดี และข�อเสีย ท่ีต�องพิจารณาดังต-อไปนี้ 

 ข�อดี ของการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค,การมีดังต-อไปนี้ 

 -  สร�างความหลากหลายในการวิเคราะห,  โอกาส  การแก�ปlญหา  และการพัฒนา

นวัตกรรมทางธุรกิจ 

 -  สร�างโอกาสในการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมในแต-ละหน�าท่ีงาน 
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  -  แก�ปlญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรภายในองค,การท้ังในด�านของจํานวน 

และคุณสมบัติ 

 ข�อเสีย ของการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค,การมีดังต-อไปนี้ 

 -  สิ้นเปลืองเวลาและค-าใช�จ-ายในการเตรียมการขององค,การ 

 -  มีผลกระทบต-อขวัญและกําลังใจของบุคลากร 

 -  ไม-เปIนผลดีต-อบรรยากาศในการปฏิบัติงานขององค,การ 

  Mondy  R. Wayne et al (1996, อ�างถึงใน นรา หัตถสิน, 2543 )ได�อธิบายถึงการคัดเลือก

บุคลากรสามารถดําเนินการด�วยวิธีการดังต-อไปนี้  

  1. การทดสอบความสามารถสติปlญญา 
2. การทดสอบความรู�เฉพาะตําแหน-ง  หรือการทดสอบความสําเร็จ 
3. การทดสอบให�ปฏิบัติงานย-อยๆ 
4. การทดสอบความสนใจในงาน 
5. การทดสอบบุคลิกภาพ 
6. การสัมภาษณ, 

 Richard Stephen Uhrbrock  (1984, อ�างถึงนรา  หัตถสิน, 2543) ได�เสนอ

กระบวนการคัดเลือกบุคลากรไว�ดังนี้ 

1. การต�อนรับผู�สมัคร 

2. การสัมภาษณ,ข้ันต�น 

3. การกรอกใบสมัคร 

4. การดําเนินการทดสอบ 

5. การสัมภาษณ, 

6. การตรวจสอบประวัติ 

7. การคัดเลือกข้ันต�นจากฝtายว-าจ�าง 

8. การคัดเลือกข้ันสุดท�ายโดยหัวหน�างาน 

9. การตรวจสุขภาพ 

10. การบรรจุบุคลากร 
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 พะยอม  วงศ,สารศรี (2538 อ�างถึงใน มณนิภา  ศรีลิ้มพงษ,, 2544.) ได�กล-าวว-าการคัดเลือก

คนเข�าทํางานสามารถจําแนกเปIน  2  ระบบใหญ-ๆ            

   (1) ระบบคุณธรรม (Merit  System)  หรือระบบความรู�ความสามารถ  หรือระบบ

ความดี ความสามารถ  เปIนวิธีการท่ีต�องการให�ได�ผู�ท่ีมีความรู�ความสามารถในการปฏิบัติงาน  วิธีการ

สําคัญของระบบคุณธรรม  คือการทดสอบ 

(2) ระบบอุปถัมภ,  (Patronage  System)  เปIนระบบท่ีตรงกันข�ามกับระบบ 

คุณธรรม  เปIนระบบพรรคพวก  ระบบชุบเลี้ยง  ระบบสืบสายโลหิตเดียวกัน 

 วิลาวรรณ  รพีพิศาล (2549 อ�างถึงใน ปbยาพร  ห�องแซง, 2555)  กล-าวว-า  การคัดเลือก

บุคคลในปlจจุบันจําเปIนต�องอาศัยหลักปฏิบัติ 3 องค,ประกอบ หรือท่ีเรียกว-า 3M ดังนี้ 

 1. M ตัวแรก คือ  MENTAL  หมายถึง การวิจัยศึกษาเก่ียวกับภูมิปlญญาของบุคลากร 

โดย หลักปฏิบัติ คือ 

 1.1 ต�องการสรรหาผู�ท่ีมีความรู� ความสามารถ และพัฒนาแล�วมีแนวพัฒนาได� โดยการ

วัดด�านสติปlญญา ปlจจุบันมุ-งเน�นความสามารถเปIนสําคัญ 

 1.2 วัดผลในสิ่งท่ีบุคลากรได�เรียนรู�มา ซ่ึงบางองค,การอาจจะวัดผลด�านนี้ หรือบาง

องค,การจะไม-วัดผลสิ่งท่ีเรียนมาก็ได�หากเชื้อถือในชื่อเสียงและผลการศึกษา 

 1.3 วัดความรู� ความสามารถท่ีเปIนประโยชน,กับการปฏิบัติงาน เช-น วัดความรู�เฉพาะ

วิชาชีพ หรือเฉพาะตําแหน-ง เปIนต�น 

 1.4 วัดความถนัดทางสติปlญญา (Attiude) หรือระดับ IQ (Intelligence Quotient) 

และ EQ (Emotion Quotient) ว-าเปIนอย-างไร โดยพิจารณาว-าเปIนผู�พัฒนายากหรือง-าย 
       2. M ตัวท่ีสอง คือ MIND หมายถึง จิตใจโดยเราต�องการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
หรือมีคุณค-าทางจิตใจท่ียึดม่ันในความดี หรือกฎระเบียบของสังคมท่ีเราอาศัยอยู- โดยวัดด�านจิตพิศัย
(Affective) ท่ีเก่ียวกับทัศนคติ จริยธรรม คุณค-าส-วนบุคคล ซ่ึงปlจจุบันได�มีการพัฒนาเพ่ือวัด
ความสามารถทางอารมณ,เพ่ิมเข�ามาในระดับผู�บริหาร 
      3. M ตัวท่ีสาม คือ META PHYSICAL หมายถึง  การสอบวัดเก่ียวกับบุคลิกภาพ เพ่ือ
สรรหาบุคลากรท่ีเข�ากับวัฒนธรรมองค,การได� โดยท่ัวไปจะวัดเก่ียวกับบุคลิกภาพการปรับตัวเข�ากับ
วัฒนธรรมองค,การ  
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 สรุป การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเปIนวิธีการท่ีจะให�ได�บุคลากรมาร-วมงาน  จึงถือ
เปIนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุด  ท้ังนี้เพราะว-าการได�มาซ่ึงคนดี  มีความรู�ความสามารถเหมาะสมกับงานมา
ทํางานก็จะทําให�องค,กรประสบความสําเร็จ  ดังนั้นองค,การแต-ละองค,การจึงต�องให�ความสนใจในการ
สรรหาบุคคลท่ีมีความรู� ความสามารถ จากแหล-งต-างๆ โดยเพ่ือทําการคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมกับ
ตําแหน-งงานให�เข�ามาร-วมงานกับองค,การได�อย-างเหมาะสม 
 แนวคิดท่ีเก่ียวกับการฝ)กอบรมและพัฒนาบุคลากร 

 ภายหลังจากท่ีคัดเลือกได� บุคคลท่ีองค,การต�องการแล�ว  จะต�องทําการปฐมนิ เทศ 
(orientation) เพ่ือให�บุคลากรสามารถปรับตัวเองให�เข�ากับสิ่งแวดล�อมใหม-ๆ เช-นการชี้แจ�ง
รายละเอียดต-างๆ ขององค,การ เช-น เป?าหมายขององค,การ แผนกงาน และหน-วยงานท่ีต�องสังกัดงาน
ท่ีต�องรับผิดชอบปฏิบัติ บุคลากรฝtายต-างๆ ขององค,การ และทราบถึงกฎระเบียบ ข�อบังคับ วินัย และ 
แนวปฏิบัติต-างๆ ด�วย ข�อมูลต-างๆ เหล-านี้จะช-วยให�บุคลากรใหม-สามารถปฏิบัติงานใหม-ด�วยความ
ม่ันใจ และสามารถปฏิบัติงานได�ผลดี อย-างไรก็ตามเม่ือผ-านไปงานต-างๆ จะทวีความซับซ�อน และ
ความยุ-งยากของงานเพ่ิมมากข้ึน มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม-ๆ ในการทํางานตลอดเวลา มีการคิดค�น
ประดิษฐ,เครื่องมือ เครื่องจักรใหม-ๆ อย-างต-อเนื่อง สิ่งต-างๆ  เหล-านี้ทําให�บุคลากรจําเปIนต�องได�รับ
การฝ9กอบรมและพัฒนาเพ่ือให�มีสมรรถนะ ความรู� ความสามารถเพียงพอท่ีจะใช�เทคโนโลยี และ
เครื่องมือเครื่องจักรทํางานได�อย-างมีประสิทธิภาพ การฝ9กอบรมเปIนการช-วยให�บุคลากรมีความรู�
ความสามารถ มีทักษะท่ีจะสามารถทํางานท่ีรับผิดชอบในปlจจุบันได�ผลดี ส-วนการพัฒนา เปIน
กระบวนการท่ีจะช-วยให�องค,การม่ันใจว-า ทรัพยากรมนุษย,ท่ีจําเปIนสําหรับการดําเนินงานในอนาคตมี
สมรรถนะ ซ่ึงเปIนความสามารถพิเศษเพียงพอท่ีจะรับผิดชอบงานต-างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได�เปIน
อย-างดี (เฉลิมพงศ,  มีสมนัย, 2553) 
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ทฤษฏีท่ีเก่ียวกับการฝ)กอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เดวิค  แมคคลีแลนด$ (David McClellebd) Ganesh Shermon (2005 อ�างถึงใน  

ณรงค,ศักด์ิ  บุญเลิศ, 2553) ได�อธิบายเก่ียวกับบุคลิกลักษณะ (characteristic) ของบุคคลโดย

เปรียบสเหมือน “ภูเขาน้ําแข็ง”  

 
ภาพท่ี 2 ทฤษฎีภูเขาน้ําแข็ง 

จากภาพจะเห็นว- า บุคลิกลักษณะหรือ ท่ี เรี ยกกันว- า  องค,ประกอบของสมรรถนะ 

(competencies) ใช�ภาพภูเขาน้ําแข็งเพ่ืออธิบาย 

1. ส-วนท่ีอยู-เหนือน้ํา โดยสังเกตและรับรู�ได�ง-ายจากพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมาดังนี้ 

1.1องค,ความรู�  (Knowledge) หมายถึง สิ่งท่ีบุคคล รู�ความเข�าใจในหลักการ 
แนวคิดเฉพาะด�านของบุคคล โดยความรู�ท่ีบุคคลมีอยู-ในตัวบุคคลเปIนความรู�เฉพาะด�าน หรือความรู�
ด�านต-างๆ  
  1.2 ทักษะต-าง ๆ (Skills) หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลสามารถกระทําและปฏิบัติงานได�เปIน
อย-างดี มีความสามารถกระทําการหรือปฏิบัติงานได�เปIนอย-างดี  
 2. ส-วนท่ีอยู-ใต�น้ํา เปIนสิ่งท่ีสังเกตได�ยาก แต-สามารถรับรู�ได�โดยพิจารณาจากสิ่งต-างๆ เหล-านี้
ได�แก- 
  2.1 บทบาทท่ีแสดงออกต-อสังคม (Social Role) หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลต�องการสื่อให�
บุคคลได�รับรู�เก่ียวกับสถานะของตนเองว-ามีบทบาทและมีคุณค-าทางสังคมอย-างไร  
  2.2 ภาพลักษณ,ภายในของบุคคล (Seif-Image) หมายถึง ภาพลักษณ,ท่ีบุคคลม่ีไม-ใช-

ตัวเราเองมองมาท่ีตัวเราเองว-าเปIนอย-างไรมีบทบาทมีลักษณะและคุณลักษณะอย-างไร  
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  2.3 อุปนิสัย (Traits) หมายถึง ลักษณะของบุคคลท่ีบุคคลแสดงออกหรือมี
พฤติกรรมหรือกระทําการแสดงออกให�บุคคลอ่ืนรับรู� 
  2.4 แรงผลักดันเบ้ืองต�น (Motives) หมายถึง แรงหรือพลังขับเคลื่อนท่ีเกิดข้ึน
ภายในจิตใจของบุคคลโดยส-งผลต-อการกระทําและพฤติกรรมของบุคคล บุคคลจะแสดงพฤติกรรม
หรือกระทําการใดๆ ท่ีบุคคลอ่ืนสามารถรับรู�และเห็นพฤติกรรมหรือการกระทําดังกล-าวได�เปIนอย-างดี  
 เราสามารถมองเห็นจากองค,ประกอบของสมรรถนะ (competencies) ข�างต�นท่ีกล-าวมา
ท้ังหมด เราสามารถเข�าใจได�ว-าส-วนท่ีอยู-เหนือน้ํา 2 ส-วน และส-วนท่ีอยู-ใต�น้ํามี 4 ส-วน ซ่ึงสมรรถนะ
ท้ังหมดนี้มีอยู-ในตัวบุคคล และจะมีองค,ประกอบของสมรรถนะท่ีไม-เท-ากัน ซ่ึงจะมีความแตกต-างกัน 
ดังนั้นการศึกษาทําความเข�าใจเก่ียวกับสมรรถนะ (competencies) จึงมิได�หมายถึงศึกษาเฉพาะ
พฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกมาให�เห็นเท-านั้น แต-จะต�องศึกษาถึงท่ีมาของพฤติกรรมนั้นด�วยว-า 
เกิดจากองค,ประกอบในเรื่องใดอีกด�วย 
 กุลธน ธนาพงศธร, (2532 อ�างถึงใน สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน [สํานักงาน 
ก.พ.] (ม.ป.พ.) กล-าวว-าข้ันตอนการพัฒนาบุคลากร มี 5 ข้ันตอน  ดังต-อไปนี้ 

1. การสํารวจความต�องการ 
2. การกําหนดวัตถุประสงค,ของการพัฒนาบุคลากร 
3. การกําหนดรูปแบบในการพัฒนาบุคลากร 
4. การดําเนินการพัฒนา 
5. การประเมินผล 

นอกจากนี้  รูปแบบวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย,นั้น  มีรูปแบบท่ีหลากหลายในการพัฒนา  

การเลือกใช�รูปแบบใด เวลากับบุคลากรระดับใด ผู�บังคับบัญชาต�องพิจารณาอย-างเหมาะสมเพ่ือให�เกิด

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  รูปแบบท่ีสําคัญได�แก- 

1. การศึกษาในสถาบันการศึกษา 
2. การฝ9กอบรมก-อนหรือในขณะปฏิบัติงาน 
3. การปฐมนิเทศผู�ปฏิบัติงานใหม- 
4. การสอนแนะนํางาน 
5. การฝ9กปฏิบัติหรือการดูงาน 
6. การประชุมสัมมนา 
7. การย�ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนตําแหน-ง 
8. การมอบหมายภารกิจใหม-ๆ  
9. การเลื่อนตําแหน-ง 
10. กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีนําไปสู-การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
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สรุปได�ว-า การฝ9กอบรมและพัฒนาบุคลากรเปIนกิจกรรมการเรียนรู� เพ่ือท่ีจะปรับปรุงและ
เพ่ิมพูนความรู� ทักษะ และทัศนคติ ของบุคลากรในองค,การเพ่ือให�บุคลากรมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึนและ
เพ่ือให�บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู-ตลอดเวลา 
 แนวคิดท่ีเก่ียวกับการจูงใจบุคลากร 
 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได�เปIนผลสําเร็จหรือไม- ข้ึนอยู-กับปlจจัยท่ีสําคัญ 2 ประการ ได�แก- 
ความสามารถ (ability) และความเต็มใจท่ีจะทํางาน (willingness) สําหรับความสามารถในการ
ทํางานนั้นบุคคลจะต�องมีทักษะและความสามารถเพียงพอท่ีจะทําให�งานท่ีตนรับผิดชอบเกิดผลสําเร็จ
ได� ดังนั้นจึงต�องมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีดี เพ่ือจะทําให�ทราบว-าบุคลากรแต-ละคนมีผลงาน
เปIนอย-างไร เพ่ือท่ีจะจ-ายค-าตอบแทนหรือเลื่อนข้ันเงินเดือน ค-าตอบแทนได�อย-างยุติธรรมและผลงาน
ท่ีเปIนจริง จะทําให�บุคลากรเกิดความเต็มใจท่ีจะทํางานหรือมีจิตใจท่ีพร�อมท่ีจะทํางาน เม่ือบุคคลมี
ความสามารถท่ีจะทํางานได� และมีความพร�อมทางจิตใจท่ีจะทํางานแล�ว บุคคลย-อมจะทํางานในความ
รับผิดชอบด�วยความเต็มใจ มีความวิริยะ มานะ อุตสาหะจนทํางานได�สําเร็จ 

คําว-า “แรงจูงใจ” มาจากคํากริยาในภาษาละตินว-า “Movere” (Kidd, 1973 อ�างถึงใน วิมล  ยศต้ือ, 

2553) ซ่ึงมีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษว-า “to move” อันมีความหมายว-า “เปIนสิ่งท่ีโน�ม

น�าวหรือมักชักนําบุคคลเกิดการกระทําหรือปฏิบัติการ (To move a person to a course of action) 

ดังนั้น แรงจูงใจจึงได�รับความสนใจมากในทุก ๆ  วงการ 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการจูงใจบุคลากร 
 เฮอร$ซเบิร$ก บาร$หนาด และ บาบาร$ร/า ซินเดอร$ม (Herzberg Barnard And Barbara Synderm, 
1959) (อ�างถึงใน วิมล  ยศต้ือ, 2553)  ต�องการศึกษาว-าคนเราต�องการอะไรจากงาน คําตอบท่ีค�นพบ
คือคนต�องการความสุขจากการทํางาน และองค,ประกอบท่ีสําคัญท่ีทําให�เกิดความสุขจากการทํางานมี
อยู- 2 องค,ประกอบ คือ 

1. ป1จจัยจูงใจ เปIนปlจจัยท่ีเก่ียวกับงานโดยตรง เปIนปlจจัยท่ีทําให�ผู�ปฏิบัติงานชอบและ
รักงาน ทําให�บุคคลในองค,การปฏิบัติงานได�อย-างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงประกอบด�วยปlจจัย 5 
ประการ คือ 

1. ความสําเร็จของงาน เปIนผลท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานของผู�ปฏิบัติงานเปIนไปตาม
เป?าหมายและวัตถุประสงค,ของหน-วยงานและตนเอง โดยสามารถหาวิธีแก�ปlญหาและป?องกันปlญหา 
ต-าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจนบรรลุผลสําเร็จในการทํางานเกิดความรู�สึกพอใจและปลาบปลื้มใจในความสําเร็จ
ของงานนั้น 

2. การยอมรับนับถือ เปIนการยกย-องชมเชย แสดงความยินดี การให�กําลังใจ                  
การได�รับความไว�วางใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีก-อให�เห็นถึงความเชื่อถือยอมรับในความสามารถ 
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เม่ือทํางานอย-างใดอย-างหนึ่งบรรลุผลสําเร็จท้ังจากผู�บังคับบัญชา ผู�ขอคําปรึกษาหรือจากบุคคลใน
หน-วยงาน การยอมรับนับถือจะแฝงอยู-กับความสําเร็จในงานด�วย 

3. ลักษณะของงาน เปIนงานท่ีน-าสนใจ งานท่ีต�องอาศัยความคิดริเริ่มสร�างสรรค,      
ท�าทายให�ลงมือทําหรือเปIนงานท่ีสามารถทําได�โดยลําพัง 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผู�บังคับบัญชา  
ได�ให�โอกาสแก-ผู�ใต�บังคับบัญชา ปฏิบัติงานตามภาระหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายอย-างเต็มท่ี โดยไม-
จําเปIนต�องตรวจสอบหรือควบคุมอย-างใกล�ชิด 

5. ความก�าวหน�าในตําแหน-งหน�าท่ี (Advancement) เปIนการได�รับการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนหรือตําแหน-งสูงข้ึน รวมท้ังโอกาสท่ีจะได�เพ่ิมพูนความรู� ความสามารถในการทํางาน 

2. ป1จจัยค้ําจุน เปIนปlจจัยท่ีคงไว�ซ่ึงแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลให�มีอยู-ตลอดเวลา 
ถ�าไม-มีหรือมีไม-สอดคล�องกับความปรารถนาของบุคคลในองค,การแล�วจะเกิดการไม-ชอบงานข้ึนซ่ึง
ปlจจัยเหล-านี้มีอยู- 5 ประการ คือ 

1 .  นโยบายและการบริหาร มีสาระครอบคลุมถึ งความไม- มีประสิทธิภาพของ               
องค,กรการทํางานซ�อนกัน การแก-งแย-งอํานาจซ่ึงกันและกัน ซ่ึงส-งผลต-อขวัญและความพึงพอใจ                             
ในการปฏิบัติงานในองค,การ 

2. การปกครองบังคับบัญชา เปIนความสามารถของผู�บังคับบัญชาในการให�คําแนะนํา            
ทางวิชาการ หรือทางเทคนิคในการทํางานแก-ผู�ใต�บังคับบัญชาตามหน�าท่ีและความรับผิดชอบได�มาก

น�อยเพียงใด ซ่ึงไม-เก่ียวกับความสัมพันธ,ทางสังคมระหว-างผู�ใต�บังคับบัญช� 
3. ความสัมพันธ,ระหว-างบุคคล ในการติดต-อไม-ว-าจะเปIนกริยาหรือวาจาท่ีแสดงถึง

ความสัมพันธ,อันดีต-อกัน สามารถทํางานร-วมกัน มีความเข�าใจซ่ึงกันและกันซ่ึงความสัมพันธ,ระหว-าง
บุคคลจะเปIนองค,ประกอบท่ีเกิดควบคู-กับการปกครองบังคับบัญชาเสมอ เพราะหากผู�ใต�บังคับบัญชา
ไม-สามารถเข�าถึงผู�บังคับบัญชา หรือไม-สามารถทํางานกับเพ่ือนร-วมงานได�แล�ว ก็จะมีความรู�สึกไม-พึง
พอใจในงานท่ีรับผิดชอบ 

4. สภาพแวดล�อมในการทํางาน เปIนสภาพของการทํางานท่ัวไปเก่ียวกับหน�าท่ี                 
การงาน เช-น ความสะดวกสบายในการทํางาน ทําเลท่ีต้ังของสถานท่ีทํางานในการคมนาคม                 

หรือปริมาณงานท่ีต�องปฏิบัติ เปIนต�น ถือเปIนองค,ประกอบหนึ่ง ท่ีช-วยป?องกันมิให�บุคคลเกิด               
ความไม-พึงพอใจในการทํางาน อันเปIนผลต-อขวัญในการปฏิบัติงานนั่นเอง 

5. เงินเดือนและผลประโยชน,เก้ือกูล เปIนปlจจัยคํ้าจุนอย-างหนึ่ง ป?องกันมิให�คน           

เกิดความไม-พึงพอใจในการปฏิบัติงานเฮอร,ซเบิร,ก ได�พูดถึงเรื่องตัวจูงใจซ่ึงมีผลต-อความพอใจในงานท่ี

ทําและหากพอใจก็จะมีแรงจูงใจให�เกิดการปฏิบัติงาน ซ่ึงทฤษฎีนี้ได�รับการวิพากษ,วิจารณ,ว-าข�อมูลท่ี
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ได�อาจมองแต-ความพอใจและความไม-พอใจ โดยมองข�ามไปว-าพวกทํางานอาจจะทํางานไม-ได�ผลหรือ

คนงานอาจพอใจในงานส-วนใหญ- 

ในทัศนะของเฮอร,ซเบิร,ก ปlจจัยจูงใจนั้นถ�าขาดไปแล�วมิได�ทําให�เกิดความไม-พอใจ                    
แก-พนักงานแต-อย-างใด แต-พนักงานเหล-านั้นจะไม-ได�รับแรงจูงใจในการทํางาน ตัวอย-างเช-น นาย ก  
เปIนคนงานรดน้ําต�นไม�และสนามหญ�าของท่ีทํางานแห-งหนึ่ง ถ�านาย ก มีความรู�สึกว-าเขามีโอกาส
ก�าวหน�า เช-น อาจได�เปIนผู�ทําสวนหรือออกแบบสวน เขาก็จะมีความพอใจในการทํางานมากข้ึน               
เปIนแรงจูงใจให�ทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน แต-แม�ว-ายังไม-มีโอกาสสําหรับความก�าวหน�าก็มิได�
หมายความว-าเขาจะไม-พอใจในงานท่ีทํา 

กล-าวโดยสรุป ปlจจัยท่ีเรียกว-า ปlจจัยคํ้าจุน นั้นจะมีผลกระทบกระเทือนต-อความไม-พอใจ            
ในงานท่ีทํา ส-วนปlจจัยจูงใจ จะมีผลกระทบต-อความพึงพอใจในงานท่ีทํา ซ่ึงปlจจัยคํ้าจุนจะช-วย              
ทําให�คนสามารถหลีกเลี่ยงจากสิ่งท่ีทําให�เกิดความไม-พอใจต-าง ๆ ส-วนปlจจัยจูงใจจะทําให�คนมี
ความสุขหรือความพอใจในงานท่ีปฏิบัติอยู- จากข�อสมมติฐานเดิมของทฤษฎีแรงจูงใจท่ีมักจะกล-าวว-า
สิ่งจูงใจทางด�านการเงิน การปรับปรุงในเรื่องความสัมพันธ, กับบุคคลอ่ืนและการปรับปรุง
สภาพแวดล�อมในการทํางานเปIนการจูงใจให�มีการเพ่ิมข้ึนของผลผลิตนั้น ขณะนี้ได�รับการเปลี่ยนแปลงและ
ทําให�ได�รับทราบว-าปlจจัยจูงใจเท-านั้นท่ีมีผลต-อการเพ่ิมข้ึนของผลผลิต หรือผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน  

 ทฤษฎี X และ Y ของ McGregor (Theory X and Y of McGregor) 
แมคเกรเกอร, (McGregor, 1961 อ�างถึงใน วิมล  ยศต้ือ, 2553) ได�กล-าวเก่ียวกับการให�

ความสําคัญลักษณะธรรมชาติของมนุษย,ไว� 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ดังนี้  
1. ทฤษฎี X ได�กล-าวถึงการจูงใจไว� ดังนี้ 

1) คนส-วนใหญ-ไม-ชอบทํางานและคนพยายามเลี่ยงเท-าท่ีทําได� 

2) คนส-วนใหญ-ไม-มีความกระตือรือร�น มีความรับผิดชอบน�อย 

3) คนส-วนใหญ-มีความสามารถด�านความคิดริเริ่มในการแก�ปlญหาขององค,กรน�อย 

4) การจูงใจจะเกิดข้ึนเพ่ือสนองกับความต�องการทางร-างกายและความปลอดภัยเท-านั้น 

5) คนส-วนใหญ-จะต�องถูกควบคุมอย-างใกล�ชิดและบ-อยครั้งท่ีจะต�องใช�อํานาจบังคับ
เพ่ือให�บรรลุถึงเป?าหมาย 

2. ทฤษฎี Y ได�กล-าวถึงการจูงใจไว� ดังนี้ 
1) งานเหมือนกับธรรมชาติหรือการเล-น หากสภาพการทํางานเปIนท่ีน-าพอใจ 
2) สามารถควบคุมตนเองเพ่ือการทํางานให�บรรลุเป?าหมายได� 

3) ความสามารถในด�านความคิดริเริ่มในการแก�ปlญหาขององค,กรมีเกือบทุกคน 
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4) การจูงใจจะเกิดข้ึนเพ่ือสนองระดับความต�องการด�านสังคมและความรัก ความต�องการ            

การยกย-องและความสําเร็จสมหวังในชีวิตพอ ๆ กับความต�องการทางด�านร-างกายและความปลอดภัย 

5) ความสามารถสั่งการด�วยตนเองและมีความริเริ่มในการทํางานหากได�รับ                  
การจูงใจท่ีถูกต�อง 

จากข�างต�นสามารถอธิบายได�ว-า ทฤษฎี X มีสมมุติฐานท่ีว-าต�องบังคับให�มนุษย,ทํางานเพราะ
มนุษย, เ กี ย จคร� านและไม- ค- อย รั บผิ ดชอบ  ผล คือผู� บ ริ ห ารจะควบ คุมผู� ใ ต� บั ง คับ บัญชา                   
อย-างใกล�ชิดและจูงใจคนด�วยการให�เ งินหรือผลประโยชน, แต-ถ�าทําผิดจะมีการคาดโทษกัน                     
ส-วนผู�ใต�บังคับบัญชาอาจทําตามสั่ง ไม-สนใจปรับปรุงงานเน�นเรื่องเงินเปIนหลัก แมคเกรเกอร,กล-าวว-า ถ�า
คนได�ตามความต�องการท้ังกายและใจ ทฤษฎีนี้คงใช�ไม-ได�ผล นอกจากนี้ แมคเกรเกอร,ได�ต้ังข�อสังเกต
ว-า ธรรมชาติของมนุษย,ตามทฤษฎีนี้จะถูกต�องหรือไม- ในท่ีสุดก็หาข�อยุติลงไม-ได� จึงต้ังทฤษฎี Y ข้ึนมา
แทน 

ส-วนทฤษฎี Y เปIนทฤษฎีท่ีต้ังอยู-บนสมมุติฐานท่ีว-า มนุษย,มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค,                
มีความขยัน ความรับผิดชอบ อยากให�มีความร-วมมือ เพียงแต-ผู�บริหารจะพัฒนาคนหรือจูงใจคน
เหล-านี้อย-างถูกต�องเพียงใด วิธีการคือต�องจัดหรือสร�างสภาพแวดล�อมให�ผู�ใต�บังคับบัญชาควบคุม
ตนเอง หากได�รับการยกย-องมีตําแหน-ง มีความก�าวหน�า งานจึงเสมือนการเล-นหรือการพักผ-อน                             
ถ�าสภาพแวดล�อม มีความเหมาะสมนั่นคือ คนจะสนุกกับงาน มีแรงจูงใจในการทํางานอย-างเปIนสุข 
ทํางานด�วยความกระตือรือร�นยอมทุ-มเทเวลาอย-างเต็มท่ี เพ่ือจะได�เปIนท่ียอมรับของผู�บังคับบัญชา
หรือเพ่ือนร-วมงาน โดยหวังว-าในอนาคตเขาได�ก�าวหน�าในงาน  

แมคเกรเกอร, ชี้ให�เห็นว-าในการจูงใจให�ทํางานนั้น ผู�บริหารจะต�องใช�ทฤษฎี Y และมองเขา

ในแง-ดี เปbดโอกาสให�ผู�ใต�บังคับบัญชาใช�ความสามารถของตนเองอย-างเต็มท่ี การใช�ทฤษฎี Y  จูงใจคน

ได�มากกว-าทฤษฎี X แต-ไม-ได�หมายความว-าจะละเลยต-อการควบคุมโดยสิ้นเชิง 

สรุป แรงจูงใจในการทํางานเปIนสิ่งท่ีผู�บริหาร หรือผู�บังคับบัญชาทุกคนควรนํามาใช�ในการ

บริหารงานเพ่ือเปIนการสร�างแรงจูงในในการทํางานให�กับพนักงานในองค,การเพ่ือท่ีพนักงานจะแสดง

ความสามารถของตนออกมาอย-างเต็มท่ี และมีความกระต้ือรื้อร�นในการทํางานพร�อมท่ีจะทํางานอย-าง

สุดความสามารถและมีความมุ-งม่ันท่ีจะทํางานให�สําเร็จลุล-วงต-อไป 
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 แนวคิดเก่ียวกับการบํารุงรักษาบุคลากร 
 การบํารุงรักษาบุคลากรเปIนการใช�ประโยชน,จากความรู�ความสามารถทักษะประสบการณ,
ความชํานาญในงานตลอดจนสมรรถนะของบุคลากรให�เปIนประโยชน,ต-อการดําเนินงานขององค,การ
โดยการสั่งการและการมอบหมายงานให�ทํา ซ่ึงนอกจากจะต�องเปIนไปตามหลักการใช�คนให�เหมาะสม
กับงานแล�วจะต�องจูงใจให�บุคลากรอุทิศตนให�กับการทํางานตามท่ีได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติ การ
บํารุงรักษาบุคลากรนี้หน-วยงานท่ีทําหน�าท่ีบริหารทรัพยากรมนุษย,จะต�องมีวิธีการสร�างความปลอดภัย
ในการทํางานให�เกิดข้ึน มีโครงการท่ีจะทํานุบํารุงให�บุคลากรมีสุขภาพท่ีดีท้ังทางร-างกายและจิตใจ มี
การบริหารค-าตอบแทนท่ียุติธรรม มีการจัดผลประโยชน,ตอบแทนและบริการท่ีมีคุณค-าให�แก-บุคลากร 
ฯลฯ สิ่งต-างๆ เหล-านี้ จะช-วยชักจูงใจให�บุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถสูงให�ภักดีต-อองค,การ และมี
ความพึงพอใจในงานให�อยู-กับองค,การต-อไป ทรัพยากรมนุษย,เปIนปlจจัยท่ีสําคัญอย-างหนึ่งท่ีมีจํากัด
และหายากเช-นเดียวกับปlจจัยอย-างอ่ืน ซ่ึงต�องดูแลรักษาให�อยู-ในสภาพท่ีดีและใช�งานได� แต-หลักการ
และวิธีปฏิบัติในการบํารุงรักษาอาจแตกต-างกันกับการบํารุงรักษาปlจจัยอย-างอ่ืน เปIนภาระท่ีองค,การ
จะต�องเสียค-าใช�จ-าย ต�องเอาใจใส-อย-างใกล�ชิดและต�องบํารุงรักษาโดยสมํ่าเสมอการดูแลปlจจัยบุคคล
อาจแยกได�สองประเภทใหญ-ๆ คือการดูแลด�านสุขภาพและความปลอดภัยอย-างหนึ่ง กับการ
เสริมสร�างความรู�สึกท่ีดีของปlจจัยบุคคลท่ีมีต-อองค,การ การดูแลทางด�านสุขภาพและความปลอดภัยก็
เพ่ือป?องกันการสูญเสียท่ีกับจะเกิดข้ึนกับองค,การท้ังชีวิตของบุคคลท่ีทํางานและทรัพย,สิน           
สมิต  สัชฌุกร, (2010 อ�างใน ศิริพงษ,  สุนทรวัฒนกิจ, 2554) การธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
สามารถมองได�เปIน 2 ด�าน ได�แก- ด�านองค,การและด�านพนักงาน ดังนี้ 
 ด�านองค$การ 
 1. การรักษาพนักงานจะทําให�เกิดการเพ่ิมผลผลิต เพราะพนักงานมีความชํานาญ 
 2. การรักษาพนักงานจะทําให�เกิดทีมงานท่ีม่ันคงมีความรักความผูกพันและ เข�าใจกัน 
 3. การรักษาพนักงานจะทําให�ช-วยลดอัตราการเข�าออก 
 4. การรักษาพนักงานจะทําให�องค,การเกิดการพัฒนาได�อย-างต-อเนื่อง สามารถคิดริเริ่ม 
สร�างสรรค,ในงานใหม-ๆ 
 5. การรักษาพนักงานทําให�สามารถปลูกฝlงทัศนคติท่ีดีได�อย-างสมํ่าเสมอ 
 6. การรักษาพนักงานเปIนการเตรียมกําลังคนสําหรับอนาคต 
 7. การรักษาพนักงานทําให�เกิดภาพลักษณ,ท่ีดีแก-องค,การ 
 8. การรักษาพนักงานจะทําให�สามารถลดค-าใช�จ-ายท่ีเก่ียวข�องกับพนักงาน เช-น การสรรหา 
การคัดเลือก การฝ9กอบรม เปIนต�น 
  
 



21 
 

 ด�านพนักงาน 
 1. การรักษาพนักงานทําให�เกิดการสร�างขวัญกําลังใจให�แก-พนักงาน รักงานท่ีทํา รักองค,การ 
 2. การรักษาพนักงานเปIนการทําให�พนักงานตระหนักว-าองค,การเห็นคุณค-าและความสําคัญ
ของพนักงาน 
 3. การรักษาพนักงานเปIนผลทําให�สามารถดึงดูดให�มีผู�มาสมัครงานกับองค,การได�มากข้ึน 
 4. การรักษาพนักงาน ทําให�ไม-ต�องมีภาระในการปฐมนิเทศ ฝ9กอบรมและสอนงานพนักงาน
ใหม- 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการบํารุงรักษาบุคลากร 
 ทฤษฎีเรื่องการคงอยู/  Taumton, Krampitz&wood, (1989 อ�างถึงใน ศิริพงษ,  
สุนทรวัฒนกิจ, 2554) กล-าวถึงทฤษฎีเรื่องการคงอยู- (Theory modle of retention) ว-า
ประกอบด�วยปlจจัยท้ัง 4 ด�าน คือ 
 1. ปlจจัยด�านบุคลากร (Employee  characteristics) ได�แก-โอกาสท่ีจะได�ไปทํางานท่ี
อ่ืน การมีปฏิสัมพันธ,กับผู�ร-วมงาน การศึกษา 
 2. ปlจจัยด�านภาระงาน (Task require,ent) ได�แก-การปฏิบัติงานประจํา การมีส-วนร-วม
ในการสื่อสาร 
 3. ปlจจัยด�านองค,การ (Qrganization charachteristics) ได�แก- การได�รับค-าตอบแทน 
การได�รับความยุติธรรม โอกาสก�าวหน�าในการได�เลี่อนข้ึน 
 4. ปlจจัยด�านผู�บริหาร (Manager characteristics ได�แก- แรงจูงใจในการบริหาร 
อํานาจ อิทธิพลแบบภาวะผู�นํา 
 ทฤษฏีโดมิโน (Domino Theory)   
  Heinrich นักวิทยาศาสตร,ชาวอเมริกัน (เสนาะ  ติเยาว, และ จีระ  ประทีป, 2544) ได�
แสดงแนวความคิดเก่ียวกับสาเหตุและการเกิดอุบัติเหตุไว�ว-า “เหตุการณ,ท่ีก-อให�เกิดการบาดเจ็บท่ี
สามารถป?องกันได� เปIนผลสืบเนื่องมาจากองค,ประกอบต-างๆ ท่ีเก่ียวโยงต-อเนื่องกันเปIนลําดับเปIนข้ัน
เปIนตอนองค,ประกอบ ตัวสุดท�ายก็คือการบาดเจ็บท่ีต�องประสบอันเปIนผลเนื่องจากองค,ประกอบท่ี
ติดกันในลําดับก-อนนี้คือ อุบัติเหตุ และอุบัติเหตุท่ีก-อให�เกิดการบาดเจ็บก็เช-นเดียวกัน เปIนผล
เนื่องมาจากการกระทําไม-ปลอดภัยของคน และ/หรือ ภัยอันตรายจากเครื่องจักรหรือสภาพการณ,ทาง
กายภาพ” องค,ประกอบและลําดับข้ันตอนการเก่ียวโยงกันขององค,ประกอบเหล-านี้นั้น ตามทฤษฎี
โดมิโนซ่ึงแสดงสาเหตุและการเกิดของอุบัติเหตุสามารถอธิบายได�ด�วยอนุกรมของตัวโดมิโนท่ีต้ังอยู-บน
ขอบของตัว 5 ตัวด�วยกัน และรายละเอียดขององค,ประกอบของอุบัติเหตุแต-ละตัว คือ 
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1. โดมิโนตัวท่ี 1 : สิ่งถ-ายทอดจากบรรพชนและสภาพแวดล�อมทางสังคม (Ancestry 
and social environment) 

2. โดมิโนตัวท่ี 2 : ความผิดปรกติหรือความ บกพร-องส-วนบุคคล (Fault of person) 
3. โดมิโนตัวท่ี 3 : การกระทํา และ/หรือสภาพการณ,ท่ีไม-ปลอดภัย (Unsafe act and 

or mechanical or physical hazard) 
4. โดมิโนตัวท่ี 4 : อุบัติเหตุ (Accident) 

 1. สิ่งท่ีถ-ายทอดจากบรรพชนและสภาพแวดล�อม หมายถึง ความใจร�อน ด้ือรั้น ความโลภ
และลักษณะทางสันดานท่ีไม-ต�องการอาจจะถูกถ-ายทอดมาจากบรรพบุรุษของแต-ละคนได� ใน
ขณะเดียวกัน สภาพแวดล�อมก็อาจจะทําให�เกิดการพัฒนาสิ่งต-างๆ ดังกล-าวข้ึนมาซ่ึงอาจปนมาในรูป
ของการรับรู� การศึกษา ดังนั้น พันธุกรรมและสภาพแวดล�อมจึงเปIนสาเหตุท่ีทําให�เกิดความผิดปกติ
หรือความบกพร-องส-วนบุคคล 
 2. ความผิดปกติหรือความบกพร-องส-วนบุคคล หมายถึง การท่ีมีคุณลักษณะทางสันดานและ
ความประพฤติท่ีไม-ดี อาจกลายเปIนบุคคลท่ีชอบละเลย ไม-สนใจต-อหลักปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยซ่ึง
จะทําให�เกิดการกระทําท่ีไม-ปลอดภัย หรือมีส-วนร-วมในการสร�างสภาพการณ,ท่ีไม-ปลอดภัยข้ึนมา
 3. การกระทํา และ/หรือ สภาพการณ,ท่ีไม-ปลอดภัย ตัวอย-างเช-น การยืนอยู-ใต�หนักท่ีแขวน
อยู- การสตาร,ทเครื่องจักรโดยขาดการตรวจสอบท่ีดี การชอบวิ่งในสถานท่ีทํางาน การถอดเครื่องกําบัง
ป?องกันภัยออกจากเครื่องจักรฯลฯ ล�วนเปIนการกระทําท่ีไม-ปลอดภัยอาจนํามาซ่ึงอุบัติเหตุได� รวมท้ัง 
สภาพแวดล�อมทางกายภาพของเครื่องจักรและสภาพเปIนอันตรายอ่ืนๆ เช-น เกียร,ท่ีไม-มีฝาครอบ แสง
สว-างท่ีไม-เพียงพอนับว-าเปIนสาเหตุโดยตรงของอุบัติเหตุ 
 4. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ, เช-นการหกล�ม การกระแทกโดยวัตถุลอยมาจากท่ีอ่ืน เปIน
อุบัติเหตุท่ีนํามาซ่ึงการบาดเจ็บ 
 5. การบาดเจ็บ เช-น ขาหัก หัวแตก ฯลฯเปIนการบาดเจ็บท่ีมีผลโดยตรงมาจากอุบัติเหตุ 
 สรุปการบํารุงรักษาบุคลากรนั้น เปIนการรักษาบุคลากรของหน-วยงานให�อยู-กับองค,การให�
นานท่ีสุด ซ่ึงกระบวนการมีหลายวิธีเช-น การจูงใจ การให�ค-าตอบแทน การสนับสนุนความก�าวหน�าใน
สายงาน และนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีทํางานเพ่ือเปIนการ
ป?องกันอุบัติเหตุต-างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได�จากการทํางาน 
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2.1.2  แนวคิดท่ีกับธรรมาภิบาล 
 “การบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี” เปIนแนวคิดท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยช-วงวิกฤต
เศรษฐกิจในป� พ.ศ. 2540 ซ่ึงเชื่อว-าสาเหตุสําคัญมาจากความบกพร-อง อ-อนแอ หย-อนประสิทธิภาพ
ของกลไกด�านการบริหารจัดการท้ังภาครัฐและเอกชน จึงต�องการวางรากฐานในการบริหารราชการ
แนวใหม- ไปพร�อมกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของภาคเอกชน และยังมีการกล-าวถึง
คําว-า Good Governance ในความหมายแบบเดียวกันด�วย 
 ท้ังนี้ได�มีการนิยามคําว-า Good Governance กันไปหลากหลาย ได�แก- การบริหารการ
ปกครองท่ีดี ธรรมาภิบาล ธรรมรัฐแห-งชาติ สุประศาสนการ ฯลฯ ดังนั้นเพ่ือให�ทางราชการได�ใช�คําว-า  
Good Governance ได�ไปในแนวทางเดียวกัน ราชบัณฑิตสถานได�กําหนดให�แปลว-า “การปกครองท่ี
ดี” ซ่ึงสรุปความหมายทางรัฐศาสตร, หมายถึง การบริหารงานโดยประชารัฐท่ีมีการส-งเสริมให�มีการ
เชื่อมโยงเปIนพหุภาคี และประสานการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ระหว-างองค,กรภาครัฐ ภาคเอกชน ท่ีมี
ต-อประชาชน ในการจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองหน-วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ท่ีมีต-อประชาชนได�อย-างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร-งใส เสมอภาค และเปIนธรรม 
 ต-อมามีการใช�คําว-า “การบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี” เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได�มี
มติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2542  กับวาระแห-งชาติสําหรับการสร�างระบบบริหารกิจการ
บ�านเมืองและสังคมท่ีดี และได�กําหนดให�มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว-าด�วยการสร�างระบบบริหาร
กิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542  ข้ึน มีผลบังคับใช�ต้ังแต-วันท่ี 11 สิงหาคม 2542 ทุกส-วน
ราชการต�องถือปฏิบัติ และต�องมีการรายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบในรอบป�ซ่ึงได�มีการออก
ประกาศระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เพ่ือยกเลิกระเบียบฉบับนี้ไป  
 ในระยะหลังภาครัฐและในระบบราชการใช�คําว-า “การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี” 
เนื่องจากมีการออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ-นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงกําหนด
ว-า “ ในการปฏิบัติหน�าท่ีของส-วนราชการต�องใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ” และมีพระราช 
กฤษฎีกาด�วยหลักเกณฑ,และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพ่ือขยายความวิธีการ
ปฏิบัติการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี และบังคับใช�จนถึงปlจจุบัน (กรมส-งเสริมการปกครองท�องถ่ิน,    
2555) 
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 สถาบันพระปกเกล�าได�กําหนดองค$ประกอบธรรมาภิบาลหลักๆ ไว� 10 ประการท่ีเรียกว/า 
ทศธรรม  ดังนี้  

1. หลักนิติธรรม  มี 7 องค,ประกอบได�แก- 
1) หลักการแบ-งอํานาจ 
2) หลักการคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ 
3) หน-วยงานท่ีมีหลักความผูกพันต-อกฎหมายของเจ�าหน�าท่ี 
4) หน-วยงานได�ปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักความชอบด�วยกฎหมายในทางเนื้อหา 
5) ผู�มีอํานาจตัดสินใจในหน-วยงานมีความอิสระในการปฏิบัติหน�าท่ี 
6) หน-วยงานยึดหลัก “ไม-มีความผิดไม-มีโทษโดยไม-มีกฎหมาย 
7) หน-วยงานยึดหลักการทํางานภายใต�กฎ ระเบียบสูงสุด 

 2. หลักคุณธรรมมี 4 องค,ประกอบได�แก- 
      1) การปลอดจากการทุจริต 
      2) การปลอดจากการทําผิดวินัย  
      3) การปลอดจากการกระทําผิดมาตรฐาน  
      4) ความเปIนกลางของผู�บริหาร 
 3. หลักความโปร-งใส มี 4 องค,ประกอบ คือ 
      1) ความโปร-งใสด�านโครงสร�างของระบบงาน 
      2) ความโปร-งใสด�านระบบการให�คุณ 
      3) ความโปร-งใสของระบบการให�โทษ 
      4) ความโปร-งใสด�านการเปbดเผยของระบบงาน 
 4.  หลักการมีส-วนร-วม มี 4 องค,ประกอบ คือ 
      1) การมีส-วนร-วมในระดับการให�ข�อมูลประชาชน 
      2) การมีส-วนร-วมในระดับรับฟlงความคิดเห็นและปรึกษาหารือ 
      3) การมีส-วนร-วมในระดับวางแผน/ตัดสินใจ 
      4) พัฒนาศักยภาพในการส-วนร-วม สร�างความเข�าให�กับสาธารณชน 
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 5. หลักสํานึกรับผิดชอบ มี 6 องค,ประกอบ คือ 
      1) หน-วยงานท่ีมีการสร�างความเปIนเจ�าของร-วมกัน 
      2) หน-วยงานท่ีมีเป?าหมายท่ีชัดเจน 
      3) หน-วยงานมีการบริหารงานอย-างมีประสิทธิภาพ 
      4) หน-วยงานมีระบบติดตามประเมินผล 
      5) หน-วยงานมีการจัดการกับผู�ไม-มีผลงาน 
      6) หน-วยงานมีแผนสํารอง 
 6. หลักความคุ�มค-า มี 3 องค,ประกอบ คือ 
      1) การประหยัด 
      2) การใช�ทรัพยากรให�เกิดประโยชน,สูงสุด 
      3) มีศักยภาพในการแข-งขัน 
 7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, มี 10 องค,ประกอบย-อย คือ  
      1) การจัดการอย-างบูรณาการ 
      2) การติดต-อสื่อสาร 
      3) การบริหารให�เกิดการปฏิบัติงาน 
      4) การสร�างสรรค,และสร�างเสริม 
      5) การเชื่อมโยงในการทํางาน 
      6) การพัฒนาความสามารถ 
      7)  การปรับปรุงอย-างต-อเนื่อง 
      8) การเจ�าหน�าท่ี 
      9) การสร�างความไว�วางใจ 
      10) ความผูกพันหน-วยงาน 
 8. องค,การแห-งการเรียนรู� มีองค,ประกอบหลัก คือ 
     1) การมีการเรียนรู�จากภายนอก 
     2) การพัฒนาการเรียนรู�จากนอก 
     3) การนําความรู�มาใช�ในการปฏิบัติงาน 
     4) การเสริมสร�างความสามารถ 
     5) การจัดการความรู� 
     6) การใช�เครื่องมือและเทคโนโลยี 
     7) การสร�างวัฒนธรรมแห-งการเรียนรู� 
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 9. การบริหารจัดการ มี 8 องค,ประกอบหลัก คือ 
    1) มีแผนงานและการทบทวนกิจ 
    2) การสํารวจความต�องการของประชาชน 
    3) การบริหารแบบมีส-วนร-วม 
    4) การศึกษาวินัย 
    5) การคาดคะเนความเสี่ยง 
    6) การมีการกระจายอํานาจ 
    7) การบริการประชาชน 
 10. เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร มี 4 องค,ประกอบหลักคือ 
    1) มีการจัดการชุดข�อมูล 
    2) การมีเครือข-ายสารสนเทศ 
    3) การมีการเชื่อมโยงเทคโนโลยี 
    4) การนําเทคโนโลยีไปใช�จริง 
 แนวคิดเก่ียวกับหลักคุณธรรม 

คุณธรรม จริยธรรม (Ethics) เปIนเครื่องกําหนดของมาตรฐานพฤติกรรมท่ีทรงอิทธิพลต-อ
ความสัมพันธ,ของเรากับผู�อ่ืน ดังนั้น กฎหมายท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือความสัมพันธ,ท่ีคงท่ีของคนในสังคม
จะต�องมีรากฐานจากค-านิยม คุณธรรมท่ีสังคมโดยรวมยอมรับเช-นเดียวกับกฎหมายท่ีจัดการกับ
พฤติกรรมท่ีทําลายสัมพันธภาพในสังคมก็ถูกกําหนดโดยค-านิยม คุณธรรมท่ีสังคมโดยรวมยอมรับ
เช-นเดียวกัน กฎหมาย กฎเกณฑ,เหล-านี้จะกลายเปIนส-วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู�ทางสังคมท่ีคงอยู-
จากรากฐานค-านิยม คุณธรรมท่ีเหมือนกันประการสําคัญ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมยังเปIนเครื่อง
ชี้ให�เห็นว-าพฤติกรรมจริยธรรมท่ีดีนั้นอยู-เหนือกฎเกณฑ,ของสังคม มิได�มีระบุอยู-ในกฎหมาย อาทิเช-น 
คุณธรรมความรัก การรักษาพันธะสัญญา ความเมตตากรุณา โอบอ�อมอารี เปIนคุณธรรมในสังคมท่ี 
แสดงให� เห็นถึงสังคมท่ีอยู-ร-วมกันอย-างมีคุณภาพและเปIนสุข ซ่ึงคุณธรรม จริยธรรมและค-านิยมนี้อยู-
เหนือกฎเกณฑ,หรือกฎหมายของสังคม และเปIนการประยุกต,ใช�อุดมการณ,หรือหลักการทางบวกของ
สังคม (สํานักงาน ก.พ., 2554) 
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   เส�นทาง              เส�นทาง 

 

 

     ผิดทาง     ผิดทาง 

 

 

ภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดเส�นทางจริยธรรม 

สําหรับข�าราชการ การผสมผสานระหว-างจริยธรรมและกฎเกณฑ, กฎหมายต-าง ๆเปIนสิ่ง
สําคัญท่ีจําเปIนเฉพาะเจาะจงสําหรับอาชีพข�าราชการ โดยไม-จําเปIนต�องมีในประชาชนโดยท่ัวไป 
เนื่องจาก “ข�าราชการ” เปIนส-วนหนึ่งของภาครัฐซ่ึงได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติภารกิจท่ีจําเปIนในการ
ดูแลสิทธิ ความชอบธรรมต-าง ๆ ท่ีประชาชนจะต�องได�รับ ข�าราชการปฏิบัติงานในแต-ละวันภายใต�
กฎหมายของแผ-นดิน พระราชบัญญัติและระเบียบต-าง ๆ และอีกส-วนหนึ่งภายใต�คุณธรรม ค-านิยม 
หลักท่ีข�าราชการยึดถือด�วยหลักการดังกล-าวรัฐได�ตราระเบียบบริหารราชการแผ-นดิน พระราชบัญญัติ
ว-าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนและกฎหมายอ่ืน ๆ เพ่ือการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐท่ีต�องสัมพันธ,
กับบุคคล ระหว-างบุคคลกับองค,กรภาครัฐ ภาคเอกชน และระหว-างผู�ประกอบการกันเอง และ
นอกเหนือสิ่งอ่ืนใด เพ่ือสร�างความเช่ือม่ันให�แก�สาธารณชนในวิถีทางท่ี ข�าราชการปฏิบัติ 

ท-ามกลางกฎหมายต-าง ๆ ท่ีรัฐบาลได�กําหนดให�ภาครัฐกระทํา ส-วนหนึ่งคือกฎเกณฑ,ท่ีอธิบาย
คุณธรรม ค-านิยมพ้ืนฐานท่ีข�าราชการทุกคนประพฤติปฏิบัติ  

“คุณธรรม” หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลเห็นว-าดีงามมาก มีประโยชน,มาก และเลวน�อย มีประโยชน,
น�อย ในกาลเทศะหนึ่ง ๆ เช-น ความเอ้ือเฟ��อ ความอดทน ความขยันขันแข็ง ความซ่ือสัตย, ความ
รับผิดชอบต-อหน�าท่ี การมีระเบียบ วินัย เปIนต�น สิ่งท่ีเปIนคุณธรรมในแต-ละสังคมอาจจะแตกต-างกัน 
การท่ีบุคคลในสังคมจะเห็นว-าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปIนสิ่งท่ีดีหรือไม-นั้นข้ึนอยู-กับวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา 
และการศึกษาของสังคม นักวิชาการจึงเห็นว-าการนําเอาคุณธรรมในสังคมหนึ่งไปยัดเยียดตัดสิน
คุณธรรมอีกสังคมหนึ่งย-อมไม-เหมาะสม ซ่ึงโดยส-วนมากแล�ว คุณธรรมมักมีความเก่ียวข�องกับหลักทาง
ศาสนา อย-างไรก็ตาม ลักษณะบางด�านอาจเปIนได�ท้ังคุณธรรมและค-านิยมในเวลาเดียวกัน    
เนื่องจากสังคมเห็นว-าลักษณะด�านนั้นเปIนสิ่งท่ีดีงามและมีความสําคัญมากด�วย เช-น “รู�รักสามัคคี” ใน

ความเฉลียวฉลาดทางจริยธรรม 
สมรรถนะทางจริยธรรม 
สมรรถนะทางอารมณ, 

เปSาหมาย 
ความประสงค, 

เป?าหมาย 
ความต�องการ 

หลักจริยธรรม 
หลักการ 
ค-านิยม 

ความเชื่อ 

พฤติกรรม 
ความคิด 
อารมณ, 

การกระทํา 

ไวรัสทางจริยธรรม อารมณ,ทางลบ 
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สมัยก-อน “รู�รักสามัคคี” เปIนเพียงแค-คุณธรรมท่ีทุกคนยอมรับว-าเปIนสิ่ท่ีดีงาม ต-อมาพระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู-หัวรัชกาลท่ี 9 ได�ทรงตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรมตัวนี้ ดังนั้น ในปlจจุบันจึงอาจ
กล-าวได�ว-า“รู�รักสามัคคี” เปIนท้ังคุณธรรมและค-านิยม (สํานักงาน ก.พ.,  2554) 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับหลักคุณธรรม 
ทฤษฎีความเฉลียวฉลาดเชิงจริยธรรม (Moral Intelligence : MI)(สํานักงานก.พ., 

2554) เนื่องจากร�อยกว-าป�ท่ีผ-านมา มีการศึกษามากมายท่ีทําให�สรุปได�ว-า มนุษย,ในโลกนี้รู�ว-าสิ่งใด 
ถูกสิ่งใดผิด แต-ยังมีการกระทําท่ีไม-ถูกต�องของมนุษย,โดยเฉพาะ ผู�นําทําให�เกิดวิกฤตของโลกหลายครั้ง 
หลายคราว ซ่ึงสาเหตุมาจากการขาดจริยธรรมของผู�นํา โดยเฉพาะคุณลักษณะด�านคุณธรรม ความ
กล�ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต�อง 
 แม�มนุษย,จะมีค-านิยมท่ีตนยึดถือนําทางชีวิต ค-านิยมเปIนเครื่องสะท�อนให�มนุษย,รับรู�และ 
ตีความหมายสิ่งต-าง ๆ และเหตุการณ,รอบตัวของเรา แต-จากงานวิจัยต-าง ๆ ในหลายทศวรรษท่ีผ-าน
มาพบว-า ค-านิยมมีความสัมพันธ,กับพฤติกรรมของมนุษย,ท่ีแสดงออกภายนอกในระดับน�อย ปรัชญาท้ัง 
๓ สาขาคือ สาขาประจักษ,นิยม (pragmatic) สาขาปlญญานิยม (intellectual) และสาขามนุษย,นิยม 
(humanistic) ได�อธิบายการกระทํา การคิด ความรู�สึกของมนุษย,ในวิถีทางท่ีแตกต-างกัน ในขณะท่ี
ปรัชญาสาขาประจักษ,นิยมเชื่อในเรื่องอัตถประโยชน, ค-านิยม และความเชื่อของมนุษย,ว-า ข้ึนกับความ
รับผิดชอบของบุคคลต-อเหตุการณ,ท่ีเข�ามาในชีวิต เปIนเรื่องการจัดการตนเอง (self-management) 
และปรัชญาสาขามนุษย,นิยม เน�นสัมพันธภาพระหว-างบุคคล ให�ความสําคัญกับค-านิยม สัมพันธภาพ
ระหว-างคนใกล�ชิด เช-นครอบครัว เพ่ือนสนิทมากกว-าสัมพันธภาพอ่ืน ๆ ส-วนในสภาพการทํางาน 
ค-านิยมความจงรักภักดีต-อหน-วยงานจะมีคุณค-ามาก ในการทํางานสมรรถนะทางมนุษย,สัมพันธ,จะ
สําคัญท่ีสุด 

Lennick และ Fred Kiel ได�ทําการวิเคราะห, Moral Intelligence (MI) ท่ีบุคคลโดยเฉพาะ 
ผู�นําต�องมี เพ่ือนําพาองค,กรและสังคมไปสู-ความสําเร็จและเปIนสุข ซ่ึง MI    นี้จะเปรียบเสมือนเปIน
เข็มทิศท่ีจะนําพาบุคคลให�กระทําตามอุดมการณ, ค-านิยม และความเชื่อของตนเอง โดยข�อค�นพบของ
เขาได�จากการศึกษาผู�นําองค,กรของธุรกิจชั้นนําของโลกท่ีประสบความสําเร็จว-า จะต�องมีและยึดม่ันใน
หลักการ อุดมการณ, ซ่ึงเปIนสากลท่ัวโลกไม-ว-าจะเปIนชนชาติใด ซ่ึงได�แก- 

• ความกล�ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต�อง ยึดม่ันในคุณธรรมชั้นสูง 
• ความรับผิดชอบ 
• ความเอ้ืออาทร 
• การให�อภัย 
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ท้ังสองคนได�คิดกรอบแนวคิดเก่ียวกับเส�นทางจริยธรรมของมนุษย, ซ่ึงจะทําให�ผู�ท่ีทํางานด�าน
จริยธรรมของหน-วยงานเข�าใจได�ชัดเจนว-า หลักจริยธรรมข�าราชการมีท่ีมาอย-างไรเก่ียวข�องกัน ซ่ึง
หลักการ หรืออุดมคติ หรือคุณธรรมซ่ึงเปIนสากลนี้ นักมนุษย,วิทยา คือ Donald  E. Brown พบว-ามี
อยู-ทุกสังคมและวัฒนธรรม เปIนสมรรถนะท่ีทําให�มนุษย,สามารถแบ-งแยกความถูกต�องออกจาก
ความผิด ความตระหนักในความรับผิดชอบ American Humanist Association และสหประชาชาติ 
ได�อธิบายเก่ียวกับความถูกต�องท่ีมวลมนุษย,ต�องกระทํา ได�แก- 
 • การรักษาพันธะสัญญาท่ีมีต-อส-วนรวมมากกว-าตนเอง 
 • การเคารพตนเองอย-างมีมนุษย,ธรรม มีวินัยในตนเองและพร�อมรับผิดชอบ ต-อตนเอง 
 • เคารพและห-วงใยบุคคลอ่ืน ( ซ่ึงเปIน “ Golden Rule ”) 
 • ห-วงใย ปกป?องรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืนและสิ่งแวดล�อม 

 �������	
������� 
ในประเทศไทย ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2526, 2528, 2538) (อ�างถึงในสํานักงาน ก.พ, 

2554) ได�เสนอทฤษฎีท่ีอธิบายความเก่ียวข�องระหว-างลักษณะทางจิตกับพฤติกรรมของบุคคลได�เปIน
อย-างดี ทฤษฎีดังกล-าวเหมาะสมอย-างยิ่งท่ีจะใช�กับคนไทยในสังคมไทย เพราะผู�สร�างทฤษฎีได�ใช�
ความรู�ประสบการณ,ผลงานวิจัยท่ีเปIนของตนเองและนักวิจัยอ่ืน ท่ีทํากับคนไทยในสังคมไทยอย-าง
กว�างขวางเปIนระยะเวลากว-า 20 ป� โดยเสนอในชื่อทฤษฎี “ต�นไม�จริยธรรม” ทฤษฎีดังกล-าวได�
นําเสนอเปIนครั้งแรกเม่ือป� พ.ศ. 2526 และได�มีการพัฒนามาเปIนลําดับจนปlจจุบันเชื่อว-าเปIนทฤษฎี
ของไทยท่ีนําไปสู-การค�นคว�าวิจัยและการประยุกต,เพ่ือพัฒนาบุคคลและสังคมได�เปIนอย-างดี 
 ทฤษฎีต�นไม�จริยธรรมเปIนทฤษฎีท่ีเสนอจิตลักษณะ 8 ประการ ท่ีอาจเปIนสาเหตุของ
พฤติกรรมของคนดี เก-ง และมีสุข ของคนไทย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2536) (อ�างถึงในสํานักงาน 
ก.พ., 2554) ทฤษฎีนี้มีพ้ืนฐานจากผลการวิจัย 12 เรื่อง และทฤษฎีนี้ได�รับการตรวจสอบและมี
ผลการวิจัยท่ีสนับสนุนมาตลอดจนกระท่ังปlจจุบัน ทฤษฎีนี้ถูกนําเสนออยู-ในรูปของต�นไม�                    

ท่ีประกอบด�วย 3 ส-วน (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2544) (อ�างถึงในสํานักงาน ก.พ., 2554) ได�แก- ส-วน
ท่ีเปIนราก ส-วนท่ีเปIนลําต�น และส-วนท่ีเปIนดอกและผลของผลไม� 
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• ส/วนแรก คือ ราก ประกอบด�วยรากหลัก 3 ราก ซ่ึงแทนจิตลักษณะพ้ืนฐานสําคัญ 
3 ประการ ได�แก- 

 1. สุขภาพจิต หมายถึง ความวิตกกังวล ต่ืนเต�น ไม-สบายใจของบุคคลอย-างเหมาะสมกับ 
เหตุการณ, 

 2. ความเฉลียวฉลาด หรือสติปlญญา หมายถึง การรู�การคิดในข้ันรูปธรรมหลายด�าน และ
การคิดในข้ันนามธรรม ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางการรู�การคิดของ Piaget (1966) 

 3. ประสบการณ$ทางสังคม หมายถึง การรู�จักเอาใจเขามาใส-ใจเราความเอ้ืออาทร เห็นอก
เห็นใจ และสามารถคาดหรือทํานายความรู�สึกของบุคคลอ่ืน จิตลักษณะท้ัง ๓ ประการนี้จะเปIนจิต
ลักษณะพ้ืนฐานของจิตลักษณะ 5 ตัวบนลําต�น และเปIนจิตลักษณะพ้ืนฐานของพฤติกรรมของบุคคล

ในส-วนท่ีเปIนดอกและผลด�วย&�#
�'
 บุคคลจะต�องมีจิตลักษณะท้ัง 3 ประการนี้ ในปริมาณสูงเหมะสม
ตามวัย จึงจะทําให�จิตลักษณะอีก 5 ตัวบนลําต�นพัฒนาได�อย-างดี และมีพฤติกรรมท่ีน-าปรารถนามาก
ด�วย 
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• ส/วนท่ีสอง คือ ส/วนท่ีเป\นลําต�น อันเปIนผลจากจิตลักษณะพ้ืนฐานท่ีราก 3 ประการ
ประกอบด�วยจิตลักษณะ 5 ประการ ได�แก-  

1. ทัศนคติ ค/านิยม และคุณธรรม ทัศนคติ หมายถึงการเห็นประโยชน, – โทษของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ความพอใจ ไม-พอใจต-อสิ่งนั้น และความพร�อมท่ีจะมีพฤติกรรมต-อสิ่งนั้นซ่ึงสอดคล�องกับทัศนคติ
ในทฤษฏีของ Ajzen และ Fishbein (1980) ส-วนคุณธรรม หมายถึง สิ่งท่ีส-วนรวมเห็นว-าดีงาม ส-วน
ใหญ-แล�วมักเก่ียวข�องกับหลักทางศาสนา เช-น ความกตัญ�ู ความเสียสละ ความซ่ือสัตย,เปIนต�น และ
ค-านิยม หมายถึง สิ่งท่ีคนส-วนใหญ-เห็นว-าสําคัญ เช-น ค-านิยมท่ีจะศึกษาต-อในระดับสูง ค-านิยมในการ
ใช�สินค�าไทย ค-านิยมในด�านการรักษาสุขภาพ เปIนต�น  

2. เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง เจตนาของการกระทําท่ีทําเพ่ือส-วนรวมมากกว-าส-วนตัว
หรือพวกพ�อง ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางเหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlberg  

3. ลักษณะมุ/งอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ,ไกลว-า สิ่งท่ี
กระทําลงไปในปlจจุบัน จะส-งผลอย-างไร ในปริมาณเท-าใด ต-อใคร ตลอดจนความสามารถในการอดได� 
สามารถอดเปรี้ยวไว�กินหวานได� 

4. ความเช่ืออํานาจในตน หมายถึง ความเชื่อว-าผลท่ีตนกําลังได�รับอยู- เกิดจากการกระทํา
ของตนเอง มิใช-เกิดจากโชคเคราะห,ความบังเอิญหรือการควบคุมของคนอ่ืนเปIนความรู�สึกในการ
ทํานายได� ควบคุมได�ของบุคคล ซ่ึงมีพ้ืนฐานมากจากทฤษฎี Locus of Control ของ Rotter (1966)  

5. แรงจูงใจใฝ̀สัมฤทธิ์ หมายถึง ความมานะพยายามฝtาฟlนอุปสรรคในการทําสิ่งใด สิ่งหนึ่ง
โดยไม-ย-อท�อ ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland (1963) 

จิตลักษณะท้ัง 5 ประการนี้ เปIนสาเหตุของพฤติกรรมท่ีน-าปรารถนาท่ีเปรียบเสมือนดอกและ 
ผลบนต�นไม� นอกจากนี้ ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน ยังเสนอว-า ควรใช�จิตลักษณะท้ัง 5 ประการบน
ลําต�นร-วมกับจิตลักษณะพ้ืนฐานท่ีราก 3 ประการ ในการอธิบาย ทํานาย และพัฒนาพฤติกรรมของ
บุคคล ดังนั้นจึงอาจกล-าวได�ว-า จะต�องใช�จิตลักษณะเพียงตัวเดียวหรือน�อยตัว จะไม-ช-วยให�นักวิจัย
และนักพัฒนาเข�าใจการกระทําของบุคคลได�อย-างน-าม่ันใจ 

• ส/วนท่ีสาม คือ ส/วนของดอกและผล เปIนส-วนของพฤติกรรมของคนดีและคนเก-ง ซ่ึง 
แสดงพฤติกรรมการทําความดี ละเว�นความชั่ว ซ่ึงเปIนพฤติกรรมของคนดี และพฤติกรรมการทํางาน
อย-างขยันขันเข็งเพ่ือส-วนรวมอย-างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปIนพฤติกรรมของคนเก-ง พฤติกรรมของคนดี
และเก-งสามารถแบ-งเปIน ๒ ส-วนด�วยกัน คือ 

ข�อหนึ่ง พฤติกรรมของคนดี ประกอบด�วย 2 พฤติกรรมหลัก ได�แก- 
1. พฤติกรรมไม-เบียดเบียนตนเอง เปIนพฤติกรรมของบุคคลท่ีไม-เปIนการทําร�ายหรือทําลาย 

ตนเอง เช-น พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง พฤติกรรมการบริโภคสิ่งท่ีมีประโยชน, ไม-ด่ืมเหล�า 
ไม-สูบบุหรี่ ไม-ติดยาเสพติด พฤติกรรมไม-เล-นการพนัน เปIนต�น  
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2. พฤติกรรมไม-เบียดเบียนผู�อ่ืน เปIนพฤติกรรมของบุคคลท่ีไม-ทําร�าย ทําลาย หรือทําให�ผู�อ่ืน 
เดือดร�อน เช-น พฤติกรรมสุภาพบุรุษ ไม-ก�าวร�าว พฤติกรรมการขับข่ีอย-างมีมารยาท พฤติกรรม
ซ่ือสัตย, เปIนต�น 

ข�อสอง พฤติกรรมของคนดีและเก/ง ประกอบด�วย 2 พฤติกรรมหลัก ได�แก- 
1. พฤติกรรมรับผิดชอบเช-น พฤติกรรมการเรียนการทํางาน พฤติกรรมอบรมเลี้ยงดูเด็ก 

พฤติกรรมการปกครองของหัวหน�า พฤติกรรมรับผิดชอบต-อหน�าท่ี และพฤติกรรมเคารพกฎหมาย 
เปIนต�น  

2. พฤติกรรมพัฒนา เช-น พฤติกรรมพัฒนาตนเอง (เช-น พฤติกรรมใฝtรู� พฤติกรรมรัก 
การอ-าน เปIนต�น) พฤติกรรมพัฒนาผู�อ่ืน (เช-น พฤติกรรมการสนับสนุนให�ผู�อ่ืนปลอดภัยในการทํางาน
พฤติกรรมการเปIนกัลยาณมิตร พฤติกรรมเพ่ือนช-วยเพ่ือนป?องกันโรคเอดส, เปIนต�น) และพฤติกรรม
พัฒนาสังคม (เช-น พฤติกรรมอาสา เปIนต�น) 
 สรุป ผู�นํา หรือ ผู�บริหาร ควรมีหลักคุณธรรม จริยธรรม ในจิตใจเปIนพ้ืนฐาน และในการ
บริหารงานนั้นควรยึดหลักการบริหารงาน ด�วยหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช�ในการบริหาร และใช�ใน
การบริหารบุคลากรในองค,การ  
 แนวคิดเก่ียวกับหลักความโปร/งใส 
 ในการบริหารองค,กรสําหรับยุคใหม-นี้ได�มีการกล-าวถึงแนวคิดอีกประการหนึ่งซ่ึงเปIนท่ีนิยม
เช-นกัน แนวคิดท่ีจะกล-าวถึงนี้ไม-ใช-หลักหรือแนวคิดทางการบริหารโดยตรง แต-เปIนแนวคิดท่ีมีการ
เสนอให�ใช�ควบคู- หรือกํากับการบริหารจัดการองค,กรเพ่ือให�เปIนท่ียอมรับ เปIนท่ีน-าเชื่อถือของผู�มีส-วน
ได�ส-วนเสียท้ังปวง ในขณะเดียวกันก็เชื่อว-าสามารถนําไปสู-การลดหรือขจัดปlญหาการทุจริตคอร,รัปชั่น
ภายในองค,กรได�เปIนอย-างดี แนวคิดดังกล-าวนี้คือ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือในกรณี
ขององค,กรภาคเอกชนมักใช�คําว-าบรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG ) หรือเราอาจเรียกรวมๆ 
ได�ว-า “การบริหารจัดการท่ีดี” ท้ังนี้ ภายใต�หลักการบริหารจัดการท่ีดี 
  ได�มีการกล-าวถึงหลักการสําคัญประการหนึ่งท่ีพึงนามาใช�ในการบริหารจัดการนั่นก็คือ 
“หลักความโปร/งใส” ซ่ึงเปIนหลักการสําคัญประการหนึ่งท่ีมีการเรียกร�องให�หน-วยงานต-าง ๆ ยึดถือ
ปฏิบัติไม-เฉพาะแต-ในหน-วยงานภาครัฐเท-านั้น ในองค,กรภาคธุรกิจก็ถือว-า ความโปร-งใสเปIนหัวใจของ
การดําเนินธุรกิจในยุคสมัยท่ีการบริหารต�องมีความสุจริตและตรวจสอบได� เพ่ือความเปIนธรรมและ
เปIนประโยชน,ต-อทุกฝtาย ความโปร-งใสจะเกิดข้ึนได�อย-างมีประสิทธิภาพและได�ผลก็ต�องมีระบบ   
“ธรรมาภิบาล” หรือการกํากับดูแลท่ีดี ธวัช ภูษิตโภไคย, (2550 อ�างถึงใน บุญอยู-  ขอพระประเสริฐ, 
ม.ป.ป.) เพราะสามารถนําไปสู-การลดปlญหาการทุจริตคอรัปชั่นในองค,กร และนําพาหน-วยงานไปสู-
การเปIนหน-วยงานใสสะอาด เปIนท่ีเชื่อถือศรัทธาแก-บรรดาผู�ท่ีเก่ียวข�องท้ังหลายได�เปIนอย-างดี  
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 นิยามของคําว-า “ความโปร-งใส” (Transparency) นั้น อาจกล-าวได�ว-าไม-มีนิยามท่ีตายตัว 
หากแต-ว-าการให�คํานิยามของ ”ความโปร-งใส” อาจข้ึนอยู-กับความเข�าใจของหน-วยงานท่ีนําไปใช�
รวมท้ังบริบทของสังคม วัฒนธรรม ซ่ึงรวมไปถึงค-านิยมและวิถีชีวิต ความโปร-งใสจึงเปIนปรากฏการณ,
ท่ีแตกต-างและหลากหลาย เพราะหน-วยงานในแต-ละแห-งในแต-ละสังคมมีวัฒนธรรมองค,กร ธรรมเนียม 
และความสัมพันธ,ระหว-างสมาชิกของสังคมหรือหน-วยงานท่ีแตกต-างกัน ท้ังยังมีประเด็นเก่ียวข�องท่ี
ล�วนมีความหลากหลาย เช-น ความโปร-งใสในภาครัฐ อันเปIนผลมาจากนโยบาย หน-วยงาน และวิธี
ปฏิบัติท่ีจัดช-องทางให�ข�อมูลด�วยวิธีท่ีเสริมความเข�าใจนโยบายสาธารณะ เพ่ิมประสิทธิผลของวิถี
การเมือง และลดความไม-แน-นอนของนโยบาย เปIนต�น (บุญอยู-  ขอพระประเสริฐ,  ม.ป.ป.) 
  ตัวช้ีวัดความโปร/งใส 
 สํานักงานคณะกรรมการป?องกันและปราบปรามการทุจริตแห-งชาติ [สํานักงาน ป.ป.ช.], 
2555) ได�พิจารณากําหนดดัชนีและตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมในการประเมินความโปร-งใสในการดําเนินงาน
และปฏิบัติราชการแต-ละกระบวนการหรือข้ันตอน ประกอบด�วย 7 ดัชนี 18 ตัวชี้วัด ดังนี้  
 ดัชนีท่ี 1 ความโปร/งใสในการจัดซ้ือจัดจ�าง  
 การจัดซ้ือจัดจ�างเปIนข้ันตอนท่ีสําคัญในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร, ซ่ึงมีโอกาสเกิดการ 
ทุจริตคอร,รัปชันได�มากและมีผลกระทบบ่ันทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานตาม 
ยุทธศาสตร,ของหน-วยงาน การมีความโปร-งใสในการจัดซ้ือจัดจ�างจึงมีความสําคัญอย-างยิ่งใน
กระบวนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร, ความโปร-งใสในการจัดซ้ือจัดจ�างพิจารณาได�จากตัวชี้วัด     
ท่ีสําคัญ คือ 1) คุณลักษณะ องค,ประกอบหรือกิจกรรมในการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุหรือการจัดซ้ือ
จัดจ�าง (ตัวชี้วัดท่ี 1.1) 2) คุณลักษณะในการเปbดเผยข�อมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�าง (ตัวชี้วัดท่ี 1.2) 
และ 3) กลไกการจัดการเรื่องร�องเรียนการจัดซ้ือจัดจ�าง (ตัวชี้วัดท่ี 1.3)  
 ดัชนีท่ี 2 การเข�าถึงข�อมูลของประชาชนตามภารกิจหลักของหน/วยงาน 
 หน-วยงานภาครัฐมีหน�าท่ีบริการและพร�อมรับผิดต-อประชาชนดังนั้นการเข�าถึงข�อมูลของ
ประชาชนตามภารกิจหลักของหน-วยงานจึงเปIนเง่ือนไขสําคัญต-อความโปร-งใสของหน-วยงานในการ
เปbดโอกาสและอํานวยบริการท่ีเปIนภารกิจหลักของหน-วยงานต-อประชาชนอย-างกว�างขวางท่ัวถึงเท-า
เทียมกันอย-างมีประสิทธิภาพซ่ือสัตย,สุจริตและพร�อมรับการตรวจสอบและรับผิดต-อประชาชน 
ข�อพิจารณาท่ีสําคัญท่ีแสดงโอกาสของประชาชนในการเข�าถึงข�อมูลตามภารกิจหลักของหน-วยงานคือ
ช-องทางการเข�าถึงข�อมูลตามภารกิจหลัก (ตัวชี้วัดท่ี 2.1) คุณลักษณะของข�อมูลท่ีประชาชนเข�าดูได�
ทางเว็บไซต,ของหน-วยงาน (ตัวชี้วัดท่ี 2.2) ระยะเวลาท่ีใช�ในการเข�าถึงข�อมูลบนเว็บไซต,ของหน-วยงาน 
(ตัวชี้วัดท่ี 2.3) และผลการประเมินการรับรู�และการเข�าถึงข�อมูลข-าวสารภาคประชาชน           
(ตัวชี้วัดท่ี 2.4) 
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 ดัชนีท่ี 3 การมีส/วนร/วมตามภารกิจหลักของหน/วยงาน  
 การมีส-วนร-วมของผู�มีส-วนได�เสียและภาคประชาชนเปIนเง่ือนไขสําคัญอีกประการหนึ่งในการ
สร�างความโปร-งใสในการดําเนินงานปฏิบัติราชการของหน-วยงาน ระดับการมีส-วนร-วมของภาค
ประชาชนหรือผู�มีส-วนได�เสียในการปฏิบัติราชการตามภารตัว 
 ดัชนีท่ี 4 คุณภาพและความเป\นธรรมในการให�บริการตามภารกิจหลักของหน/วยงาน  
 การดําเนินงานปฏิบัติราชการท่ีดีมีความโปร-งใสย-อมจะมีผลให�บริการของหน-วยงานต-อ
ประชาชนเปIนบริการท่ีมีคุณภาพสูงสนองตอบความต�องการและปlญหาของประชาชนได�เปIนอย-างดี 
และเปIนการให�บริการท่ีเท-าเทียมและเปIนธรรมไม-มีการเลือกปฏิบัติ ในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ได�
พิจารณากําหนดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 4 ตัวชี้วัด คือ ความเสมอภาคในการบริการตามภารกิจหลักของ
หน-วยงาน (ตัวชี้วัดท่ี 4.1) การประกาศเผยแพร-ข้ันตอนกระบวนการแก�ปlญหาเรื่องร�องเรียนการ
ดําเนินงานของหน-วยงาน (ตัวชี้วัดท่ี 4.2) ผลการสังเกตการณ,หน-วยงานท่ีให�การบริการประชาชน
โดยตรง (Counter Service) (ตัวชี้วัด 4.3) และร�อยละของระดับความพึงพอใจของผู�รับบริการ 
(ตัวชี้วัด 4.4) 
  ดัชนีท่ี 5 ความเช่ือม่ันในองค$กรของบุคลากรในหน/วยงาน  
  หน-วยงานท่ีมีความโปร-งใสและธรรมาภิบาลเปIนท้ังเหตุและผลของการมีบุคลากรท่ีดีมีความรู�
ความสามารถสูง มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน มีความรักและผูกพันต-อหน-วยงาน มีความ
ภาคภูมิใจในหน-วยงาน และยินดีอุทิศตนเพ่ือหน-วยงาน หรืออาจจะกล-าวโดยรวมว-า บุคลากรมีความ
เชื่อม่ันในหน-วยงาน ดังนั้น ผลการประเมินระดับความเชื่อม่ันในองค,กรของบุคลากรในหน-วยงาน 
(ตัวชี้วัดท่ี 5.1) จึงเปIนดัชนีแสดงความโปร-งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภายในหน-วยงาน
ซ่ึงมีผลส-งเสริมความโปร-งใสและธรรมาภิบาลของหน-วยงานในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
หน-วยงาน โดยสํานักงาน ป.ป.ช.จะใช�แบบสํารวจกลุ-มตัวอย-างบุคลากรในแต-ละหน-วยงาน เพ่ือ
รวบรวมข�อมูลตามตัวชี้วัดนี้  
  ดัชนีท่ี 6 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ 
 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการเปIนจุดหมายปลายทางของการสร�างความโปร-งใสและ         
ธรรมาภิบาล ของหน-วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญในเรื่องนี้คือ ระดับความสําเร็จของการบรรลุ
เป?าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท-า (ตัวชี้วัดท่ี 6.1) สํานักงาน 
ก.พ.ร. ได�มีการดําเนินการประเมินผลระดับความสําเร็จของการบรรลุเป?าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ/ภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท-าตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน-วยงาน ดังนั้น 
สํานักงาน ป.ป.ช. จะประสานขอความร-วมมือสํานักงาน ก.พ.ร. อนุเคราะห,ข�อมูลผลการประเมิน
ดังกล-าวมาปรับใช�สําหรับการประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร-งใสเช-นเดียวกับตัวชี้วัดท่ี 4.4 
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 ดัชนีท่ี 7 การดําเนินงานตามยุทธศาสตร$ชาติว/าด�วยการปSองกันและปราบปรามการทุจริต  
  การดําเนินงานตามยุทธศาสตร,ชาติว-าด�วยการป?องกันและปราบปรามการทุจริตเปIน
ข�อพิจารณาสําคัญอีกส-วนหนึ่งท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะสร�างความโปร-งใสของหน-วยงานภาครัฐใน
การดําเนินงานปฏิบัติราชการ คณะอนุกรรมการฯ จึงได�กําหนดดัชนีท่ี 7 การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร,ว-าด�วยการป?องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด คือ ๑. มีระบบ
ป?องกันผลประโยชน,ทับซ�อนของหน-วยงาน (ตัวชี้วัดท่ี 7.1) 2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ด�านการป?องกันและปราบปรามการทุจริต (ตัวชี้วัดท่ี 7.2) 3. การรวมกลุ-มของเจ�าหน�าท่ีในหน-วยงาน
เพ่ือดําเนินการต-อต�านการทุจริต (ตัวชี้วัดท่ี 7.3) และ 4. การถูกชี้มูลความผิดของเจ�าหน�าท่ีใน
หน-วยงาน (ตัวชี้วัดท่ี 7.4)   
 สรุป การบริหารจัดการภายในองค,กร ในปlจจุบัน หลักท่ีเน�นและความสําคัญคือ หลักความ
โปร-งใสเพ่ือให�ระบบการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเพ่ือให�มีการตรวจสอบได�จาก
หน-วยงานภาครัฐ ท้ังนี้ หลักความโปร-งใสจะนําไปปฏิบัติอย-างไรข้ึนอยู-กับหน-วยงานว-าจะกําหนด
แนวทางปฏิบัติอย-างไร  
 แนวคิดท่ีเก่ียวกับหลักการมีส/วนร/วม 
 วิวัฒนาการแนวคิดของการบริหาร อาจจะกล-าวได�ว-าเกิดข้ึนตลอดมาในประวัติศาสตร,ของ
มนุษย, เม่ือมีการปกครอง มีการผลิต และการใช�แรงงาน ยิ่งมนุษย,ต�องการเพ่ิมผลผลิตทางธุรกิจโดยใช�
เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยยิ่งข้ึนเท-าใด แนวคิดทางการบริหารหรือการจัดการยิ่ง
สลับซับซ�อน ลุ-มลึก ละเอียดอ-อนยิ่งข้ึน การบริหารในปlจจุบัน หรือจะเรียกว-าการบริหารสมัยใหม- จึง
ได�นําแนวคิดเชิงมนุษย,สัมพันธ,ด�วยการบริหารและตัดสินใจ โดยยึดหลักด�านจิตใจของการทํางาน 
เพ่ือท่ีจะได�ท้ังมือ หัวใจ และความคิด โดยการให�ผู�ปฏิบัติงานมีส-วนร-วมในการบริหาร  

การเปbดโอกาสให�ผู�ปฏิบัติงานมีส-วนร-วมในการบริหาร จะทําให�ผู�ปฏิบัติงานเกิดความรู�สึก
เก่ียวข�องผูกพันกับงานหรือองค,การ ความรู�สึกเก่ียวข�องผูกพันนี้หากได�มีการตัดสินใจดําเนินการอย-าง
หนึ่งอย-างใดร-วมกันแล�ว จะเปIนผลให�เกิดข�อผูกมัด หรือสิ่งท่ีตกลงใจร-วมกัน ด�วยเหตุนี้การบริหารโดย
การมีส-วนร-วมจึงมีลักษณะ ดังนี้  

1. เปIนกระบวนการของการให�ผู�ใต�บังคับบัญชามีส-วนเก่ียวข�องในกระบวนการตัดสินใจ  
2. เปIนการมีส-วนร-วมอย-างแข็งขันของบุคคล  
3. ใช�ความคิดสร�างสรรค, และความเชี่ยวชาญในการแก�ปlญหาของการบริหาร  
4. การบริหารโดยการมีส-วนร-วมต้ังอยู-บนพ้ืนฐานของแนวคิดของการแบ-งอํานาจหน�าท่ีท่ี

ผู�บริหารมีให�กับผู�ใต�บังคับบัญชา  
5. ต�องการให�ผู�ใต�บังคับบัญชามีส-วนร-วมเก่ียวข�องอย-างแท�จริงในกระบวนการตัดสินใจท่ี

สําคัญขององค,กร มิใช-เพียงแต-ห-วงใยหรือสัมผัสปlญหาเท-านั้น  
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 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการมีส/วนร/วม 
 ทฤษฎีการเกล้ียกล/อมมวลชน (Mass Persuation) 
 Maslow (อ�างถึงใน ยุพาพร  รูปงาม, 2545) กล-าวว-า การเกลี้ยกล-อม หมายถึง การใช�คําพูด
หรือการเขียน เพ่ือมุ-งให�เกิดความเชื่อถือและการกระทํา ซ่ึงการ เกลี้ยกล-อมมีประโยชน,ในการแก�ไข
ปlญหาความขัดแย�งในการปฏิบัติงานและถ�าจะให�    เกิดผลดีผู�เกลี้ยกล-อมจะต�องมีศิลปะในการสร�าง 
ความสนใจในเรื่องท่ีจะเกลี้ยกล-อม 
  โดยเฉพาะในเรื่อง ความต�องการของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ท่ีเรียกว-าสําดับข้ัน 
ความต�องการ (hierarchy of needs) คือ ความต�องการของคนจะเปIนไปตามสําดับจาก น�อยไปมาก  
มีท้ังหมด 5 ระดับ ดังนี้ 
  1.1 ความต�องการทางด�านสรีระวิทยา (physiological needs) เปIนความต�องการ ข้ัน
พ้ืนฐานของมนุษย, (survival needร) ได�แก- ความต�องการทางต�านอาหาร ยา เครื่องนุ-งห-ม ท่ีอยู- 
อาศัย ยารักษาโรค และความต�องการทางเพศ 
 1.2 ความต�องการความม่ันคงปลอดภัยของชีวิต (safety and security needs) ได�แก- ความ
ต�องการท่ีอยู-อาศัยอย-างมีความปลอดภัยจากการถูกทําร�ายร-างกาย หรือถูก ขโมยทรัพย,สิน หรือความ
ม่ันคงในการทํางานและการมีชีวิตอยู-อย-างม่ันคงในสังคม 
 1.3 ความต�องการทางด�านสังคม (social needs) ไต�แก- ความต�องการความรัก ความ
ต�องการท่ีจะให�สังคมยอมรับว-าตนเปIนส-วนหนึ่งของสังคม 
 1.4 ความต�องการท่ีจะมีเกียรติยศชื่อเสียง (self-esteem needs) ไต�แก- ความภาคภูมิใจ 
ความต�องการดีเด-นในเรื่องหนึ่งท่ีจะให�ไต�รับการยกย-องจากบุคคลอ่ืน ความต�องการ ต�านนี้เปIนความ
ต�องการระดับสูงท่ีเก่ียวกับความม่ันใจในตัวเองในเรื่องความเความสามารถ และความสําคัญของ 
บุคคล 
 1.5 ความต�องการความสําเร็จแห-งตน (self-actualization needs) เปIนความ ต�องการใน
ระบบสูงสุด ท่ีอยากจะให�เกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย-างตามความนึกคิด ของตนเองเพ่ือจะพัฒนา
ตนเองให�ดีท่ีสุดเท-าท่ีจะทําได�ความต�องการนี้จึงเปIนความต�องการ พิเศษของบุคคลท่ีจะพยายาม
ผลักดันชีวิตของตนเองให�เปIนแนวทางท่ีดีท่ีสุด 
 ทฤษฎีการระดมสร�างขวัญของคนในชาติ (National Morale) 
             คนเรามีความต�องการทางกายและใจถ�าคนมีขวัญดีพอ ผลของการทํางานจะสูง ตามไปด�วย 
แด-ถ�าขวัญไม-ดีผลงานก็ตํ่าไปด�วย ท้ังนี้เนื่องจากว-าขวัญเปIนสถานการณ,ทาง จิตใจท่ีแสดงออกในรูป
พฤติกรรมด-าง ๆ นั่นเอง การจะสร�างขวัญให�ดีต�องพยายามสร�าง ทัศนคติท่ีดีต-อผู�ร-วมงาน เช-น การไม-
เอารัดเอาเปรียบ การให�ข�อเท็จจริงเก่ียวกับงาน การเปbดโอกาสให�แสดงความคิดเห็น เปIนต�น และ
เม่ือใดก็ตามถ�าคนทํางานมีขวัญดีจะ เกิดสํานึกในความรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดีแก-หน-วยงานท้ังใน
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ส-วนท่ีเปIนขวัญส-วนบุคคล และขวัญของกลุ-ม ดังนั้น จะเปIนไปได�ว-าขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมี
ขวัญท่ีดีย-อมเปIนปlจจัยหนึ่งท่ีจะนําไปสู-การมีส-วนร-วมในกิจกรรมต-าง ๆ ได�เช-นกัน (อคิน รพีพัฒน,,  
(2527 อ�างถึงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545)  
 สรุป การบริหารงานภายในองค,การ ต�องมีการเปbดโอกาสให�พนักงานหรือผู�ปฏิบัติงานมีส-วน
ร-วมในการบริหารงาน การแสดงความคิดเห็น การกําหนดกรอบแผนการทํางานต-างๆ ท้ังนี้เพ่ือให�
พนักงานเกิดความรู�สึกมีส-วนร-วมในการบริหารงาน มีความรู�สึกว-ามีส-วนร-วมในกิจกรรมต-างๆ เพ่ือเปIน
การสร�างแรงจูงใจให�พนักงานในการปฏิบัติงาน 
 แนวคิดท่ีเก่ียวกับหลักความคุ�มค/า 
 หลักความคุ�มค-า (Cost –Effectiveness or Economy) (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2555)   คือ 
การบริหารจัดการให�เกิดประโยชน,สูงสุดในระดับบุคคล ความคุ�มค-าเทียบเคียงได�กับ ความประหยัดไม-
ฟุtมเฟ�อย และใช�ทรัพยากรทีมีอยู-อย-างจํากัดให�เกิดประโยชน,อย-างคุ�มค-าในระดับกิจการ คือ การ
บริหารจัดการเพ่ือให�เกิดประโยชน,สูงสุดหรือเกิดมูลค-ามากท่ีสุด เช-นการใช�พลังงานอย-างคุ�มค-า และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติให�ยั่งยืน  
 การตัดสินใจเก่ียวกับความคุ�มค-า ไม-ว-าจะเปIนความคุ�มค-าของเงินหรือการลงทุนหรือเปIนเรื่อง
ท่ีเก่ียวข�องได�ท้ังในชีวิตประจําวันของส-วนบุคคล และในการดําเนินธุรกิจ ตราบใดท่ีเรายังต�องบริโภค
สินค�าหรือบริการย-อมต�องเลือกยอมรับท้ังความประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นั่นหมายถึง 
ความคุ�มค-า ไม-ได�หมายถึงเพียงราคาของสินค�าหรือบริการ แต-ยังครอบคลุมถึงราคากับคุณภาพการใช�
งาน ความถูกต�องตรงตามวัตถุประสงค,การใช�งาน และภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมด�วย 
 ความคุ�มค-าจะประสบผลสําเร็จมากท่ีสุด เม่ือต�นทุนท่ีเทียบเคียงแล�วตํ่า เม่ือผลลัพธ,หรือ
ผลผลิตสูงข้ึนและผลลัพธ,นั้นบรรลุเป?าหมาย ท้ังนี้อาจมีวิธีการท่ีแตกต-างกันไป อาทิ 

- การหาวิธีการลดต�นทุน  โดยมีเป?าหมายผลผลิตคงเดิม 
- การหาวิธีการให�ได�ผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนหรือดีข้ึน ด�วยการพัฒนาคุณภาพ 
- การปรับปรุงพัฒนาให�ผลผลิตเพ่ิมข้ึนในสัดส-วนท่ีมากกว-ามูลค-าการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน  

เปIนต�น 
ความคุ�มค-า สามารถอธิบายได�หลากหลาย แตกต-างกัน ท้ังนี้ข้ึนอยู-กับสภาพกิจการของ

องค,กรท�องถ่ิน และสถานการณ,ท่ีแตกต-างกัน ดังนั่น การพิจารณาถึงความคุ�มค-าของแต-ละองค,กร จึง
ข้ึนอยู-กับความพึงพอใจ เป?าหมาย และการยอมรับขององค,การนั้น ดังนั้น ถ�าจะพูดให�เข�าใจง-ายๆ 
ตัวอย-างท่ีเห็นได�ชัดสําหรับการนําหลักความคุ�มค-ามาใช�ในการบริหารงาน เช-น การจัดชื้อจัดจ�าง ถ�า
พิจารณาจากหลักความคุ�มค-า จะต�องใช�จํานวนท่ีถูกต�อง ราคาท่ีสมควรในเวลาท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ
ท่ีคงทน และได�ประโยชน, สามารถสร�างมูลค-าเพ่ิมอย-างแท�จริงต-อองค,กรและสังคมโดยรวม (การไฟฟ?า
ฝtายผลิตแห-งประเทศไทย [ก.ฟ.ผ.], ม.ป.ป.) 
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 สรุป ความคุ�มค-าคือสิ่งท่ีผู�บริหารจําเปIนต�องยึดถือเปIนหลักในการทํางาน เพ่ือให�เกิด
ประโยชน,สูงสุดในการใช�ทรัพยากร และเพ่ือให�เกิดความประหยัดและใช�ทรัพยากรได� อย-างมีคุณค-า
ท้ังนี้ การนําหลักความคุ�มค-ามาใช�ในแต-ละองค,กรนั้นข้ึนอยู-กับความพอใจ เป?าหมายและการยอมรับ
ของแต-ละองค,การ  
2.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 2.2.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการจัดหาบุคคล 
 นรา  หัตถสิน (2543 : บทคัดย-อ)  ได�ทําการศึกษาการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของ
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม- ผลการวิจัย ด�านการสรรหา พบว-า สถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม- ทุกแห-งมีนโยบายเปbดโอกาสให�บุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม แม�ว-าไม-มีตําแหน-งว-าง เข�ามาสมัครงานได�โดยให�เขียนใบสมัครท้ิงไว� และส-วนใหญ-ใช�หลัก
ความเสมอภาคในการสรรหาบุคลากรโดยใช�วิธี การเปbดโอกาสให�ผู�ท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนยื่นใบสมัคร
เข�าแข-งขันได� นอกจากนี้ยังมีกระบวนการสรรหาผู�บริหาร อาจารย,และเจ�าหน�าท่ี โดยมีการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย,และกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรเอาไว�ล-วงหน�า และมีวิธีการสรรหาผู�บริหารจาก
แหล-งภายใน โดยองค,การแต-งต้ังคณะกรรมการเพ่ือเปIนผู�สรรหาและผู�บริหารของตําแหน-งท่ีว-างเปIนผู�
สรรหา ส-วนวิธีการสรรหาอาจารย,และเจ�าหน�าท่ีนั้น ส-วนใหญ-มีวิธีการสรรหาจากแหล-งภายในโดยให�
ผู�บริหารของตําแหน-งท่ีว-างเปIนผู�สรรหา สําหรับวิธีการสรรหาผู�บริหารจากแหล-งภายนอกนั้น ทุกแห-ง
ใช�วิธีการสรรหาอาจารย,เอง ส-วนวิธีการสรรหาอาจารย,จากแหล-งภายนอกนั้นทุกแหล-งใช�วิธีโฆษณา
ทางสื่อต-างๆ เช-น อินเตอร,เน็ต วิทยุ หนังสือพิมพ, และวิธีการสรรหาเจ�าหน�าท่ีจากแหล-งภายนอกนั้น 
ส-วนใหญ-ใช�วิธีการสรรหาโดยให�ผู�สมัครมาสมัครเอง และวิธีให�บุคคลภายในองค,การปlจจุบันเปIนผู�
แนะนํา  
 ด�านการคัดเลือก พบว-า สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนทุกแห-ง มีนโยบายการคัดเลือกบุคลากร
โดยยึดหลักให�สอดคล�องกับนโยบายขององค,การเปIนหลัก และให�ความสําคัญต-อหลักเกณฑ,การ
คัดเลือกผู�บริหารอยู-ในระดับมากในด�านประสบการณ,ในการทํางานหรือความชํานาญในงาน และ
ความม่ันคงและรับผิดชอบ ส-วนหลักเกณฑ,การคัดเลือกอาจารย,และเจ�าหน�าท่ีนั้น องค,การส-วนใหญ- 
ให�ความสําคัญอยู-ในระดับมากต-อความถนัด ความม่ันคงและรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มและการต่ืนตัว
ในการทํางาน และเทคนิควิธีการทํางาน นอกจากวิธีการคัดเลือกบุคลากรนั้น ทุกแห-งใช�วิธีการ
สัมภาษณ, นอกจากนี้ สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนทุกแห-งยังมีวิธีการคัดเลือกอาจารย,และเจ�าหน�าท่ี 
โดยการทดสอบความสามารถทางสติปlญญาและทดสอบความรู�เฉพาะตําแหน-งด�วย 
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 ด�านความพึงพอใจของผู�บริหารต-อผลจากการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรนั้น พบว-า
ผู�บริหารทุกแห-งมีความพึงพอใจต-อผลจากการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรทุกตําแหน-งอยู-ใน
ระดับมากโดยพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังในด�านความประพฤติในการทํางาน
ผลสําเร็จของงาน ความรู�ในการทํางานและศักยภาพ 
 นายวีระเวช ลีฬหะบํารุง (2550 : บทคัดย-อ) ได�ทําการศึกษา การวิเคราะห,กระบวนการสรร
หาและพฤติกรรมการบริหารงานของกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ผลการศึกษาสรุปได�ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นของผู�พิพากษาเก่ียวกับหลักเกณฑ,และวิธีการในการสรรหาและเลือก
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําชั้นศาล พบว-าผู�พิพากษาเห็นด�วยกับหลักเกณฑ,และวิธีการในการ
สรรหา และเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําชั้นศาลในทุก ๆ ประเด็นของการสอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการและวิธีการในการสรรหา โดยเฉพาะการเปbดโอกาสให�ผู�มีส-วนได�เสียเข�า
ร-วมสังเกตการณ,ในการนับคะแนนเพ่ือความโปร-งใส และให�มีการประกาศชื่อผู�ได�รับเลือกต-อหน�าผู�ซ่ึง
อยู- ณ ท่ีทําการตรวจนับคะแนน และปbดประกาศรายชื่อไว�ด�วย 
 2. ผู�พิพากษาใช�ระบบคุณธรรมเปIนเหตุผลหลักประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการเลือก
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําชั้นศาลในระดับปานกลาง 
 3. การใช�อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมท่ีผ-านมาพบว-าผู�พิพากษาเห็น
ว-าการใช�อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมท่ีผ-านมาไม-เปIนไปตามหลักธรรมาภิบาล
เท-าท่ีควร โดยเห็นว-าคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมทุกท-านมีความซ่ือสัตย,สุจริตมีคุณธรรม
จริยธรรมมากท่ีสุด รองลงมาคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมทุกท-านมีวินัยเคารพกฎหมาย เคารพ
ตนเอง และพิจารณาให�ความเห็นชอบในการเสนอร-างกฎหมายต-อคณะรัฐมนตรีมีการพิจารณา
กลั่นกรองอย-างรอบคอบ ยึดถือหลักความชอบธรรมและเปIนธรรมในระดับปานกลางส-วนการรับฟlง
ความคิดเห็นข�อเสนอแนะต-าง ๆ หรือการทําหน�าท่ีของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมท่ีผ-านมา ก็
สามารถตรวจสอบได�จากสาธารณชนนั้น มีการใช�หลักธรรมาภิบาลในระดับปานกลางเช-นเดียวกัน 
 สิริกัญญา  ค-ายหนองสวง  (2555 : บทคัดย-อ) ได�ทําการศึกษา การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช�
ในกระบวนการสรรหาข�าราชการครูขององค,การบริหารส-วนจังหวัดมหาสารคาม พบว-า การเลือกใช�
วิธีการสรรหานั้น ได�มีการคํานึงถึงความเหมาะสมกับแผนอัตรากาลัง และคํานึงระยะเวลา และ
งบประมาณท่ีต�องใช� การสรรหาด�วยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม-ต�องสอบแข-งขันสําหรับครู
อัตราจ�าง เปIนวิธีการสรรหาท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และสร�างความพึงพอใจให�กับผู�มีส-วนได�ส-วน
เสียทุกฝtาย ในหลักเกณฑ,การพิจารณาการย�าย และการรับโอน มีการนําหลักเกณฑ,ด�านภูมิลําเนามา
ใช�ประกอบการพิจารณาด�วย การท่ีองค,การบริหารส-วนจังหวัดมหาสารคามไม-ได�เลือกใช�การสรรหา
ด�วยวิธีการสอบแข-งขันเปIนเพราะมีข้ันตอนท่ียุ-งยากใช�ระยะเวลานาน และใช�งบประมาณในการ
ดําเนินการมากกว-าวิธีการอ่ืน อีกท้ังผลลัพธ,ท่ีได� ก็ไม-คุ�มค-ากับเวลา และงบประมาณท่ีต�องเสียไป    
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ในด�านการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช�นั้นพบว-า ในด�านนิติธรรมได�ยึดถือกฎ ระเบียบในการสรรหา
อย-างเคร-งครัด มีการปรับปรุงหลักการสรรหาให�สอดคล�องกับบริบทขององค,กร มีมาตรฐาน และ
สามารถบังคับใช�ได�กับทุกคนอย-างเท-าเทียมกัน มีการสรรหาตามหลักเกณฑ,พิจารณาคุณสมบัติ 
คุณวุฒิของข�าราชการครูเพ่ือให�เกิดยุติธรรม โดยมีหลักสําคัญคือ จะต�อง มีคุณวุฒิท่ีตรงตามท่ีโรงเรียน
ต�องการเปIนสําคัญ ด�านความรับผิดชอบมีการกําหนดอํานาจหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีอย-างชัดเจน 
เจ�าหน�าท่ี ผู�มีส-วนเก่ียวข�องต-างรับรู�หน�าท่ี และขอบเขตอํานาจหน�าท่ี ของตนเปIนอย-างดี พร�อมท่ีจะ
ได�รับการตรวจสอบเม่ือมีผู�สงสัย และสามารถชี้แจงเหตุผล และแก�ไขข�อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนได� ทําให�ท่ี
ผ-านมาองค,การบริหารส-วนจังหวัดมหาสารคามจึงไม-เคย ถูกร�องเรียนในความไม-ถูกต�องของการสรร
หาข�าราชการครู การมีส-วนร-วมผู�บริหารโรงเรียนมีส-วนร-วมมากท่ีสุดในวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
ไม-ต�องสอบแข-งขันสําหรับครูอัตราจ�างมีการแต-งต้ังคณะอนุ ก. จังหวัดถ-ายโอนครูฯ ท่ีมีลักษณะเปIน
ไตรภาคีเข�ามามีส-วนร-วมในการพิจารณาให�ความเห็นชอบการสรรหาข�าราชการครู และในหลักความ
คุ�มค-ามีการเลือกใช�วิธีการสรรหาหลากหลายวิธีโดยเลือกใช�ตามความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการ 
เพ่ือให�ได�ข�าราชการครูท่ีตรงตามความต�องการของโรงเรียนมากท่ีสุด 
 2.2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องด�านการฝ)กอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 มงคล  แสงอรุณ และคณะ (2551 : บทคัดย-อ)  ได�ทําการศึกษา การส-งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของศาลยุติธรรม  จากผลการศึกษาพบว-า บุคลากรของศาลยุติธรรมรวมท้ัง 2 กลุ-ม 
คือ ข�าราชการตุลาการและข�าราชการธุรการศาลยุติธรรมต-างต�องการให�สํานักงานศาลยุติธรรมมีการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย-างเปIนรูปธรรมและต-อเนื่อง เพ่ือให�บุคลากรมีความรู� ความสามารถและมี
การพัฒนาทักษะในด�านต-างๆ ท่ีเหมาะสมและสามารถนําไปปรับใช�กับการปฏิบัติงานในหน�าท่ีท่ีได�รับ
มองหมายได�อย-างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค,เพ่ือให�ศาลเปIนท่ีพ่ึงของสังคมท่ีจะอํานวยความ
ยุติธรรมแก-ประชาชนได�โดยสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และเปIนธรรม ตามนโยบายการบริหารของ
ศาลยุติธรรม  
 จุฑามาศ  แสงอาวุธ และ นางพรนิภา  จินดา (2551 : บทคัทย-อ) ได�ทําการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน. วิทยาเขตสุราษฎร,ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,
จากผลการวิจัยพบว-า สภาพการดําเนินการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาเขตสุราษฎธานี 
บุคลากรส-วนใหญ-ได�รับการพัฒนาอย-างต-อเนื่อง รูปแบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
ดําเนินงานผ-านหน-วยงานท้ังภายในและภายนอกมี 4 รูปแบบ คือ การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน 
การปฐมนิเทศ และ การศึกษาต-อ โดยรูปแบบท่ีบุคลากรเห็นว-าจําเปIนและเกิดประโยชน,ต-อการ
ปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ การประชุมอบรมสัมมนา โครงการ/กิจกรรมส-วนใหญ-ท่ีบุคลากรเข�ารับการ
พัฒนาเปIนการพัฒนาความรู�ท่ีมีความจําเปIนต-อการปฏิบัติงานตามสายงานมากกว-าการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะของบุคลากร สําหรับรูปแบบการพัฒนาท่ีผู�ปฏิบัติงานเปIนผู�ดําเนินการเอง พบว-าการ



41 
 

พัฒนาตนเองด�วยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�จากเพ่ือนร-วมงานมากท่ีสุด รองลงมาการศึกษาจากตํารา 
ระเบียบข�อบังคับต-างๆ การสอนงานโดยผู�บังคับบัญชา หรือบุคคลอ่ืนๆ การศึกษาคู-มือการปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามวิชาชีพตามความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิเห็น
ว-าบุคลากรสายสนับสนุนจําเปIนต�องพัฒนาศักยภาพในระดับมากท่ีสุดเรียงตามลําดับ ได�แก- ด�าน
ความรู� ความเข�าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ ด�านมนุษย,สัมพันธ,และการทํางานเปIน
ทีม ด�านแนวคิดวิธีการข้ันตอนการทํางาน และพัฒนาระบบงานให�มีประสิทธิภาพ ด�านหลักการครอง
ตนครองคนครองงาน และด�านการวางแผนการวิเคราะห,งานความสามารถในการแก�ปlญหาและการ
คิดอย-างเปIนระบบ  
 2.2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องด�านแรงจูงใจ 
 กําพร  เครือวัฒนเวช (2556 : บทคัดย-อ) ได�ทําการศึกษา ขวัญและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานพนักงานสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ,ท่ี 16 ผลการศึกษาพบว-า ผู�ตอบแบบสอบถามมีขวัญ
และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู-ในระดับค-อนข�างมาก เม่ือพิจารณาแต-ละด�าน พบว-า ด�านขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานอยู-ในระดับค-อนข�างมาก และด�านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู-ในระดับมาก 
แนวทางการสร�างขวัญและแรงจูงใจในการทํางานพิจารณาจากคะแนนรวมอันดับสูงสุด 3 อันดับแรก 
พบว-า อันดับท่ี 1 ต�องสร�างสัมพันธภาพท่ีดีให�เกิดข้ึนระหว-างผู�บังคับบัญชา และพนักงาน อันดับ 2 
คือ สร�างความสัมพันธ,ท่ีดีให�เกิดข้ึนระหว-างผู�ปฏิบัติงานเพ่ือให�ทุกคนสามารถทํางานร-วมกันเปIนทีมได� 
และอันดับ 3 มอบหมายงานท่ีมีคุณค-า มีความสําคัญ เหมาะสมกับความรู�ความสามารถให�ทํา ปlจจัย
การบริหารมีความสัมพันธ,กับขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับ ปานกลาง 
 นางสาวจุฑารัตน, ศรีใย  (2554 : บทคัดย-อ) ได�ทําการศึกษา ปlจจัยท่ีมีอิทธิพลต-อแรงจูงใจใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว-า 
ความสัมพันธ,กับขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับค-อนข�างน�อยจากการวิจัยพบว-าปlจจัย
ส-วนใหญ-ท่ีมีอิทธิพลต-อแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย
จังหวัดเชียงราย คือ ด�านรายได�และค-าตอบแทน (ร�อยละ4.30) รองลงมาด�านสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน (ร�อยละ 4.02) และด�านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติหรือแสดงเปIนร�อยละ 3.94 ส-วนปlญหาและ
อุปสรรคท่ีส-งผลต-อแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานนั้น จากการศึกษาพบว-าพนักงานส-วน
ใหญ- ประสบปlญหาด�านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด อันเนื่องมาจากพนักงานมีภาระงานเยอะ
เกินกว-าอัตรากําลังทําให�พนักงานไม-สามารถทํางานให�เสร็จได�ทันในเวลาทําการ และพนักงานมีความ
กดดันในส-วนของเป?าหมายของธนาคารท่ีเพ่ิมข้ึน เช-น ประกันชีวิต กองทุน บัตรเครดิต และ 
สินเชื่อ ฯลฯ 
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 สิริกานต,  จันสา (2555 : บทคัดย-อ)  ได�ทําการศึกษา แรงจูงใจใฝtสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของข�าราชการสังกัดสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม- 2 ผลการศึกษาพบว-า แรงจูงใจใฝtสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงานของข�าราชการสังกัดสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม- 2 โดยรวมท้ัง 3 ด�าน อยู-ใน
ระดับค-อนข�างมาก โดยแรงจูงใจใฝtสัมฤทธิ์ด�านความต�องการความผูกพัน มีในระดับมาก ส-วน
แรงจูงใจใฝtสัมฤทธิ์ด�านความต�องการความสําเร็จและแรงจูงใจ ใฝtสัมฤทธิ์ด�านความต�องการอํานาจ มี
ในระดับค-อนข�างมาก การดําเนินการตามโครงการสร�างความผาสุกตามแผนยุทธศาสตร,การพัฒนา
บุคลากร พ.ศ.2553 - พ.ศ. 2556 โดยรวมท้ัง 3 ด�าน บรรลุผลค-อนข�างมาก เม่ือพิจารณาการ
ดําเนินการตามโครงการรายด�าน ได�แก- การดําเนินการด�านโครงการสร�างและพัฒนาทีมงานคุณภาพ 
โครงการเสริมสร�างสภาพแวดล�อมท่ีดี และโครงการสร�างความสัมพันธ,ในหน-วยงาน ต-างบรรลุผล
ค-อนข�างมากทุกด�านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ,การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน
แบบใหม- ของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม- 2 โดยรวมท้ัง 4 ด�าน พบว-ามีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ,อย-างเคร-งครัด เม่ือพิจารณารายด�านแล�วพบว-า การประเมินผลตามหลักเกณฑ,ผลสัมฤทธิ์
ของงานและตามหลักสมรรถนะ การเตรียมความพร�อมก-อนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
เลื่อนเงินเดือน การแจ�งผลการประเมินการปฏิบัติราชการและการพิจารณาผลคะแนนกับวงเงินท่ี
ได�รับจัดสรร ทุกด�านมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ,อย-างเคร-งครัด ปlจจัยด�านการปฏิบัติของหน-วยงาน
ตามหลักเกณฑ,การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนแบบใหม-และปlจจัยด�านการ
ดําเนินการตามโครงการสร�างความผาสุก ตามแผนยุทธศาสตร,การพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2553-พ.ศ. 
2556 มีความสัมพันธ,กัน 
 2.2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องด�านการบํารุงรักษาบุคลากร 
 ธันย,ชนก  ศรีสวัสด์ิ (2556 : บทคัดย-อ)  ได�ทําการศึกษา แนวทางปฏิบัติในการธํารงรักษา

บุคลากรทีมีสมรรถนะสูง:กรณีศึกษาสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน จากผลการศึกษา 

พบว-า บุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงเห็นควรว-า ปlจจุบันระบบสวัสดิการมีการให�สวัสดิการ รักษาพยาบาล 

ทุนการศึกษาบุตร บําเหน็จ บํานาญฯ ซ่ึงสวัสดิการเหล-านี้ไม-สามารถตอบโจทย,ความต�องการของ

บุคลากรได�ทุกคน จึงมีแนวคิดท่ีว-าระบบราชการควรจะมีการทําการสํารวจสถานะของข�าราชการใน

ปlจจุบัน เพ่ือสามารถตอบสนองต-อความต�องการได�เหมาะสม เพราะสวัสดิการก็ถือเปIนค-าตอบแทน

อย-างหนึ่ง เปIนการช-วยเหลือและอํานวยความสะดวกให�แก-ข�าราชการ เพ่ือประโยชน,การดํารงชีวิต

นอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดให�เปIนกรณีปกติ เปIนการสร�างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู�ปฏิบัติงาน เสริมสร�างความสัมพันธ,ท่ีดีระหว-างหน-วยงานกับ

ผู�ปฏิบัติงาน และระหว-างผู�ปฏิบัติงานด�วยกัน และเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

จึงเห็นควรให�มีการปรับปรุงระบบสวัสดิการสําหรับบุคลากร ท่ีมีสมรรถนะสูงเพ่ือให�ตอบสนองต-อ



43 
 

ความต�องการของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง รวมถึงการปรับปรุงระบบสวัสดิการโดยรวมของระบบ

ราชการอีกด�วย 

 ปbยาพร  ห�องแซง. (2555 : บทคัดย-อ) ได�ทําการวิจัย การบริหารทรัพยากรมนุษย,ท่ีมีผลต-อ

ความผูกพันในองค,กรของพนักงานสาขาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบว-าแรงจูงใจใน

การทํางานมีความสัมพันธ,กับความผูกพันต-อองค,กรของพนังงาน และความผูกพันต-อองค,กรของ

พนักงานมีความสัมพันธ,กับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานสาขาออมสิน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงโดยรวมแรงจูงใจมีผลการปฏิบัติงานในหลายๆ ด�าน เช-น ความต�องการทาง

ร-างกาย ความต�องการความปลอดภัยและม่ันคง ความต�องการทางสังคม ความต�องการการได�รับการ

ยกย-อง และความต�องการประสบความสําเร็จในชีวิต  

 2.2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับธรรมาภิบาล 
 ศรีพัชรา  สิทธิกําจร แก�วพิจิตร (2551 : บทคัดย-อ)  ได�ทําการวิจัย การใช�หลักธรรมาภิบาล 
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว-า 

1. การใช�หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด�วย 8 องค,ประกอบ คือ 
1. หลักความรับผิดชอบ 2. หลักนิติธรรมและความเสมอภาค 3. หลักความโปร-งใส 4. หลักความ
คุ�มค-า 5. หลักความม่ันคง 6. หลักความมีส-วนร-วม 7. หลักคุณธรรม และ 8. หลักการใช�อํานาจหน�าท่ี 

2. การใช�หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยการสัมมนาอิงผู�เชี่ยวชาญ  
(connoisseurship) ประกอบด�วย องค,ประกอบท่ีสําคัญ 8 องค,ประกอบ มีความเหมาะสม เปIนไปได�
และสามารถนําไปใช�ประโยชน,ได�สอดคล�องกับขอบข-ายการวิจัย 
 พัชรินทร,  นาคไพจิตร (2553 : บทคัดย-อ) ได�ศึกษา การบริหารทรัพยากรมนุษย, ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของสํานักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค, ผลการศึกษา พบว-า  

1. ปlญหาอุปสรรค พบว-าเนื่องมาจากระบบอุปถัมภ,กับระบบราชการมักจะแยกกันไม-ออก 
 โดยเฉพาะอย-างยิ่งราชการส-วนท�องถ่ิน ด�านคุณภาพของบุคลากร ความรู�ความสามารถในด�านต-างๆ 
ของประชาชนในท�องถ่ินยังมีน�อย วุฒิการศึกษา ท่ีสถานศึกษาต�องการส-วนใหญ-เปIนวุฒิท่ีขาดแคลน 
เช-น ภาษาไทย คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร,และภาษาอังกฤษ พนักงานครูท่ีมีวุฒิเหล-านี้เม่ือเกษียณอายุ
ราชการแล�ว หน-วยงานยังสรรหา มาทดแทนไม-ได� และระบบการติดตามผล ด�านบริหารงานบุคคลมี
เพียงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานป�ละ 2 ครั้ง 

1. แนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย, ของสํานักการศึกษา เทศบาลนคร 
นครสวรรค, สรุปได�ว-า ในการสรรหาบุคลากร ควรเน�นระบบคุณธรรมและมีการประชาสัมพันธ,อย-าง
ท่ัวถึง ควรรับพนักงานครูท่ีมีวุฒิตรงกับตําแหน-งท่ีต�องการ การแก�ไขปlญหาด�านคุณภาพของบุคลากร 
ควรเน�นการให�การสนับสนุนส-งเสริมพัฒนาบุคลากรให�มากข้ึนให�บุคคลผู�มีความรู�ความชํานาญได�
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ปฏิบัติงานตามความรู�ความสามารถ ผู�ปฏิบัติงานมีความม่ันคงในตําแหน-งหน�าท่ีการส-งเสริม ให�มีขวัญ
กําลังใจท่ีดีและมีความต้ังใจในการปฏิบัติหน�าท่ี เพ่ือทําให�ประสิทธิภาพของานดีข้ึน     โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพ่ือให�การบริหารทรัพยากรมนุษย,มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ธนภรณ,  บัวคําภา (2553 : บทคัดย-อ)  ได�ทําการศึกษา การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ
ของบุคลากรในองค,กรปกครองส-วนท�องถ่ิน ศึกษากรณี เทศบาลตําบลคุ�งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ,  ผลการศึกษาพบว-า อดีตนายกองค,การบริหารส-วนตําบลคุ�งตะเภา      ในฐานะผู�นําหลัก
ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติมีความรู�ความเข�าใจในหลักธรรมาภิบาล    และมีการนําหลักธรรมาภิบาลไป
ประยุกต,ใช�ในการปฏิบัติงาน ในส-วนของปlจจัยท่ีมีผลต-อความสําเร็จในการนําหลักธรรมภิบาลไป
ปฏิบัติในองค,การบริหารส-วนตําบลคุ�งตะเภานั้น  ประกอบด�วยการมีภาวะผู�นําของผู�บริหารการมี
ความพร�อมทางด�านทรัพยากร  และด�านการเงินรวมไปถึงจํานวนของบุคลากร สําหรับปlญหาในการ
นําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติท่ีสําคัญ มี 2 ประการคือการมีระบบการให�รางวัลการประกวด องค,การ
บริหารส-วนตําบล ท่ีมีหลักการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลท่ีไม-ชัดเจน และบุคลากร
บางส-วนไม-ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
 สมเกียรติ  นาคศรีโรจน, (2554 :บทคัดย-อ) ได�ทําการศึกษา การประยุตก,ใช�หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการงานท�องถ่ิน ศึกษากรณี องค,การบริหารส-วนตําบลท-าขนุน อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี จากผลการศึกษาพบว-า องค,การบริหารส-วนตําบลท-าขนุน อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี มีการดําเนินการตามปlจจัยการบริหารงานท่ีกําหนดทุกด�าน ซ่ึงได�แก- การใช�หลัก
นิติธรรม คุณธรรม ความโปร-งใส การมีส-วนร-วม ความรับผิดชอบ และความคุ�มค-า อยู-ในระดับมาก 
สําหรับปlญหาและอุปสรรคในการประยุกต,ใช�หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานท�องถ่ิน ท่ีพบจาก
การวิจัย ได�แก- ปlญหาด�านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ, ระบบอุปถัมภ, ความเข�าใจของผู�นํา
ชุมชน เทคโนโลยี ความร-วมมือจากส-วนต-างๆ และระบบโครงสร�างขององค,กร 
 จันทรมงคล  พันธุ,พาณิชย, (2553 : บทคัดย-อ) ได�ทําการศึกษา     การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค,การบริหารส-วนตําบลลิ้นฟ?า อําเภจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด จากผล
การศึกษาพบว-า 1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค,การบริหารส-วนตําบลลิ้นฟ?า อําเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู-บ�าน โดยรวมอยู-ในระดับ
ปานกลาง เม่ือจําแนกเปIนรายด�าน พบว-า อยู-ในระดับปานกลางท้ัง 6 ด�าน เรียงลําดับจากค-าเฉลี่ย
มากไปน�อย ได�แก- ด�านหลักนิติธรรม ด�านคุณธรรม ด�านหลักความรับผิดชอบ ด�านหลักความมีส-วน
ร-วม ด�านหลักความโปร-งใส และด�านหลักความคุ�มค-า 
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 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ องค,การบริหารส-วนตําบล
ลิ้นฟ?า  อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู-บ�านจําแนก
ตามประเภทของคณะกรรมการพบว-า โดยรวมไม-แตกต-างกันทางสถิติท่ีระดับ .05 จําแนกตามหมู-บ�าน
ท่ีอยู-อาศัย พบว-า โดยรวมแตกต-างกันอย-างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ข�อเสนอแนะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค,การบริหารส-วนตําบลลิ้นฟ?า 
อําเภอจตุรพักตรพิมาณ จังหวัดร�อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู-บ�าน ดังนี้ ควรให�
ประชาชนวิจารณ,กฎ ระเบียบ ข�อบังคับต-างๆ ขององค,การบริหารส-วนตําบล ควรใช� คุณธรรมนําทาง
ในการบริหารงาน ควรประชาสัมพันธ,ให�ประชาชนได�รับรู�ข�อมูลข-าวสารต-างๆ ในการบริหารงานของ
องค,การบริหารส-วนตําบล ควรเปbดโอกาสให�ประชาชนมีส-วนร-วมในการตรวจสอบการบริหารงาน ควร
รับผิดชอบในการแก�ไขปlญหาความเดือดร�อนของประชาชนให�ทันท-วงที และควรบริหารงานให�บรรลุ
เป?าหมายตามท่ีกําหนดไว� 
 ช-อทิพย,  เกสรทอง (2553 : บทคัดย-อ)  ได�การวิจัย แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค,การบริหารส-วนตําบลในเขตอําเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร 
จากผลการวิจัยพบว-า 1. สภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค,การบริหารส-วนตําบลใน
เขตอําเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร อยู-ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด�าน พบว-า 
ด�านการบริการประชาชนและด�านบริหารจัดการ อยู-ในระดับมาก 
 2. ปlญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค,การบริหารส-วนตําบล ในเขตอําเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร อยู-ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด�าน พบว-าด�านการ
บริหารประชาชนและด�านบริหารจัดการ อยู-ในระดับมาก 
 3. แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค,การบริหารส-วนตําบลใน
เขตอําเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร 
 3.1 ด�านการบริการจัดการ ผู�บริหาร อบต. และพนักงานส-วนตําบล ควรมีการให�ความรู�
ประชาชนเก่ียวกับการทําแผนพัฒนาท�องถ่ินและข�อจํากัดในเรื่องงบประมาณ ตลอดจนการจัดเวที
ประชาคมรับฟlงความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาในทุกเรื่อง 
 3.2 ด�านการบริการประชาชน ผู�บริหาร อบต. ควรมีการจัดประชุมพนักงาน ก-อนจะ
ดําเนินงานหรือโครงการต-างๆ เพ่ือให�การทํางานเปIนไปในทิศทางเดียวกันและมีช-องทางการเผยแพร-
ข�อมูลข-าวสารหลายๆ ช-องทาง 
 ฉลองนพ  อัมพรัตน,. (2550 : บทคัดย-อ) ได�ทําการวิจัย การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ, พบว-า การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาลด�านหลักนิติธรรมโดยรวมอยู-ในระดับมากเม่ือพิจารณาจําแนกเปIนรายด�านพบว-า มีระดับการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู-ในระดับมาก จํานวน 2 ด�าน ได�แก-ด�านหลักนิติธรรม และด�าน
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หลักคุณธรรมอยู-ในระดับปานกลาง จํานวน 4 ด�าน ได�แก- ด�านหลักความโปร-งใส ด�านหลักการมีส-วน
ร-วม ด�านหลักความรับผิดชอบ และด�านหลักความคุ�มค-า ตามลําดับ 
 ศศิวิมล  ธรรมเกสร. (2547 : บทคัดย-อ) ได�ทําการวิจัย ประสิทธิภาพการบริหารองค,การตาม

หลักธรรมาภิบาลขององค,การบริหารส-วนตําบลในจังหวัดจันทบุรี พบว-า การบริหารองค,การบริหาร

ส-วนตําบลมีปประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู-ในระดับมาก เม่ือพิจารณาใน

แต-ละด�าน พบว-า ด�านหลักการมีส-วนร-วมมีค-าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ หลักความคุ�มค-า และหลัก

คุณธรรม ส-วนประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในด�านหลักความรับผิดชอบมีค-าเฉลี่ย

ตํ่าสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 
 

 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัย เรื่อง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ!ว 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เป$นการศึกษาโดยใช!ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ในประเด็น 
ประชากร และกลุ�มตัวอย�าง การสร!างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข!อมูล สถิติท่ีใช!ในการวิเคราะห�ข!อมูล และ ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ�
กลุ�มเป2าหมายแบบเจาะลึก แบบไม�มีโครงสร!างเพ่ือให!ได!ข!อมูลเป$นจริง และชัดเจนโดยแบ�ง
รายละเอียดเนื้อหาสําคัญของระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
3.1  ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

ประชากรในการวิจัยนี้ ได!แก�บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ!ว อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 45 คน 

3.1.1 ประชากรท่ีตอบแบบสอบถาม ได!แก�  บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ!ว 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 45 คน  
ตารางท่ี 2 จํานวนประชากรในองค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ!ว   
ลําดับ

ท่ี 
หน�วยงาน ข!าราชการ ลูกจ!าง 

ประจํา 
พนง.จ!าง 

ตามภารกิจ 
พนง.จ!าง

ท่ัวไป 
รวมบุคลากร

ท้ังสิ้น 
1 สํานักงานปลัด 9 -      9 10 28 
2 กองคลัง 7 1 1 - 9 
3 กองช�าง 3 - 1 1 5 
4 กองสวัสดิการ

สังคม 
2 1  - - 3 

 รวมท้ังหมด 21 2 11 11 45 
 

3.1.2 ประชากรในการสัมภาษณ�   ได!แก�   พนักงานส�วนตําบล    องค�การบริหารส�วนตําบล
บ�อแฮ!ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง สายปฏิบัติการจํานวน  10  คน  
 
 
 



48 
 

 

3.2 การสร%างเครื่องมือ  
 เครื่องมือท่ีใช!ในการวิจัย เป$นแบบสัมภาษณ�ตามประเด็นโดยเนื้อหาของแบบสัมภาษณ� 
ประกอบด!วยคําถามท่ีเก่ียวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช!ในการบริหารงานบุคคลขององค�การ
บริหารส�วนตําบลบ�อแฮ!ว และเครื่องมือท่ีเป$นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู!วิจัยสร!างข้ึนอันมี
ลักษณะคําถามปลายปOด (Close-ended Question)  และแบบมาตราส�วน (rating scale ) 5 ระดับ 
( มากท่ีสุด/มาก/ปานกลาง/น!อย/น!อยท่ีสุด) ตามแบบของ ( Likert Scale ) และคําถามปลายเปOด
เพ่ือให!ผู!ตอบได!แสดงความคิดเห็นและข!อเสนอแนะ  
 ลักษณะของเครื่องมือหรือแบบสอบถาม แบ�งออกเป$น  4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข!อมูลส�วนบุคคล เป$นแบบสอบถามข!อมูลท่ัวไปของบุคลากร
ในองค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ!ว ข!อมูลท่ัวไปประกอบด!วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และการดํารง
ตําแหน�งในปZจจุบัน  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ประกอบด!วยคําถาม 4 ด!าน 
  ด!านท่ี 1 การจัดหาบุคคล 
  ด!านท่ี 2 การฝ\กอบรม และพัฒนาบุคลากร 
  ด!านท่ี 3 การจูงใจบุคลากร 
  ด!านท่ี 4 การบํารุงรักษาบุคลากร 
 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ!ว อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เป$นแบบสอบถาม 5 ระดับโดยมีค�าระดับคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับความคิดเห็น ค�าคะแนน         
มีการบริหารงานบุคคลอยู�ในระดับ  มากท่ีสุด 5 
มีการบริหารงานบุคคลอยู�ในระดับ  มาก 4 
มีการบริหารงานบุคคลอยู�ในระดับ  ปานกลาง 3 
มีการบริหารงานบุคคลอยู�ในระดับ  น!อย 2 
มีการบริหารงานบุคคลอยู�ในระดับ  น!อยท่ีสุด 1 

 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล ประกอบด!วยคําถาม 4 ด!าน  
  ด!านท่ี 1 หลักคุณธรรม 
  ด!านท่ี 2 หลักความโปร�งใส 
  ด!านท่ี 3 หลักการมีส�วนร�วม 
  ด!านท่ี 4 หลักความคุ!มค�า 
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 แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ!ว อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง เป$นแบบสอบถามประมาณค�า 5 ระดับ โดยมีระดับคะแนนดังนี้ 
 

ระดับความคิดเห็น ค�าคะแนน         
มีธรรมาภิบาลอยู�ในระดับ  มากท่ีสุด 5 
มีธรรมาภิบาลอยู�ในระดับ  มาก 4 
มีธรรมาภิบาลอยู�ในระดับ  ปานกลาง 3 
มีธรรมาภิบาลอยู�ในระดับ  น!อย 2 
มีธรรมาภิบาลอยู�ในระดับ  น!อยท่ีสุด 1 

 
ตอนท่ี 4 สรุปผลปZญหาและข!อเสนอแนะเก่ียวกับการใช!ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล

ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ!ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  
จากนั้นนําคําตอบมารวมเป$นคะแนนและนํามาจัดระดับการใช!ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

บุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ!ว ตามแนวทางของ Best ดังนี้  ( Best, J.W.& 
Kahn,J.V.1993; อ!างอิงจาก ธวัชชัย  นามสันติวงศ� ,  2538) 

 
  SC= Maximum – Minimum =     คะแนนสูงสุด – ตํ่าสุด 
                  Interval  
  SC =           5  -  1      = 0.80 
                                                          5 

  คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถึง  อยู�ในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถึง ยู�ในระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายถึง อยู�ในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถึง อยู�ในระดับน!อย 
  คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายถึง อยู�ในระดับน!อยมาก 
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3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
     ในการวิจัยนี้ ผู!วิจัยได!วางแผนการดําเนินงานและข้ันตอนการดําเนินงานในการสร!างเครื่องมือท่ี
ใช!เก็บรวบรวมข!อมูล โดยมีข้ันตอนตามลําดับ ดังนี้ 
      3.3.1 นําแบบสอบถามฉบับร�างโดยนําไปเสนอต�อผู!เชี่ยวชาญ  ผู!ทรงคุณวุฒิ จํานวน  3  ท�าน ทํา
การตรวจสอบความเท่ียงตรงโดยใช!วิธีการของ IVC (Item variable congruence index) แล!ว
ปรับแก!ไขตามคําแนะนําและตรวจความเหมาะสม และตรวจสอบความครอบคลุมของข!อคําถามการ
วิจัยและตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( Content Validity ) ของแบบสอบถาม โดยนํา
แบบสอบถามมาหาค�า IVC  คัดเลือกข!อท่ีได!ค�า IVC ต้ังแต�  0.5 ข้ึนไป 
     3.3.4 ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผู!เชี่ยวชาญ ผู!ทรงคุณวุฒิ และนําไปทดลองใช!  
( Tryout ) กับบุคลากร องค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ!ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง กลุ�ม
ตัวอย�าง จํานวน 5  ชุด และนํามาหาความเชื่อม่ันโดยใช!วิธีสัมฤทธิ์แอลฟา  ( Alpha-coefficient )  
ตามวิธีของครอนบาค  ( Cronbach, 1970 )    
 3.4  การเก็บรวบรวมข%อมูล 
      ในการเก็บรวบรวมข!อมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้ ผู!วิจัยได!ดําเนินการดังนี้ 
      3.4.1  ผู!วิจัยได!เก็บข!อมูล จากบุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ!ว อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง ท่ีเป$นกลุ�มตัวอย�าง จํานวน 45 คน 
      3.4.2  ผู!วิจัยแจกแบบสอบถามพร!อมอธิบายรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม 
      3.4.3  ผู!วิจัยเก็บแบบสอบถามคืน  หลังจากทําการสอบถามเสร็จ พร!อมตรวจสอบความถูกต!อง
สมบูรณ�ของแบบสอบถามท่ีได!รับ  
      3.4.4  ผู!วิจัยทําการสัมภาษณ�เชิงลึกด!วยตนเอง  และเก็บรวบรวมข!อมูลท่ีได!จากการสัมภาษณ�
พร!อมตรวจสอบความถูกต!อง     
3.5  สถิติท่ีใช%ในการวิเคราะห1ข%อมูล  
      การศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ!ว อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง มีแนวทางการวิเคราะห�ข!อมูลโดยใช!สถิติและเกณฑ�ท่ีใช! อภิปรายผลดังนี้ 
 3.5.1 การวิเคราะห�ข!อมูลท่ัวไป  
         การศึกษาการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ!ว อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง ของตัวอย�างท่ีใช!ศึกษาโดยใช!ความถ่ีและค�าร!อยละ    
 3.5.2 การวิเคราะห�ข!อมูล ( ตัวแปรต!น ) การบริหารทรัพยากรมนุษย� 
         การศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ!ว 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยใช! ความถ่ี  ค�าร!อยละ   ค�าเฉลี่ย และส�วนค�าเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน  สําหรับตัวแปร การจัดหาบุคคล , การฝ\กอบรม , การจูงใจบุคลากร , การบํารุงรักษา
บุคลากร ได!กําหนดเกณฑ�สําหรับการใช!ในการอธิบายผล ดังรายละเอียด  
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80 แปลความว�า มีการบริหารงานบุคคลอยู�ในระดับน!อยมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60 แปลความว�า มีการบริหารงานบุคคลยู�ในระดับน!อย 
 คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40 แปลความว�า มีการบริหารงานบุคคลอยู�ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20 แปลความว�า มีการบริหารงานบุคคลอยู�ในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00 แปลความว�า มีการบริหารงานบุคคลอยู�ในระดับมากท่ีสุด 
 3.5.3 การวิเคราะห�ข!อมูล ( ตัวแปรตาม ) หลักธรรมาภิบาล 
         การศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล ความถ่ี  
 ค�าร!อยละ ค�าเฉลี่ย และส�วนค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สําหรับตัวแปร หลักคุณธรรม , หลักความ
โปร�งใส , หลักการมีส�วนร�วม , หลักความคุ!มค�าได!กําหนดเกณฑ�สําหรับการใช!ในการอธิบายผล 
 ดังรายละเอียด  
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80  แปลความว�า มีหลักธรรมาภิบาลอยู�ในระดับน!อยมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60 แปลความว�า มีหลักธรรมาภิบาลอยู�ในระดับน!อย 
 คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40 แปลความว�า มีหลักธรรมาภิบาลอยู�ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20 แปลความว�า มีหลักธรรมาภิบาลอยู�ในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00 แปลความว�า มีหลักธรรมาภิบาลอยู�ในระดับมากท่ีสุด 

 
  
    
  

    
   

 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

การศึกษาในครั้งนี้เป�นการศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ องค�การบริหารส�วน
ตําบลบ�อแฮ$ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลมา
ใช$ในการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง        
โดยแบ�งตัวแปรท่ีศึกษา 2 ประเภท คือ 1) ตัวแปรตามได$แก� การจัดหาบุคคล , การฝ6กอบรมและพัฒนา
บุคลากร , การจูงใจบุคลากร และ การบํารุงรักษาบุคลากร  2) ตัวแปรต$น ได$แก� หลักคุณธรรม , หลัก
ความโปร�งใส , หลักการมีส�วนร�วม และหลักความคุ$มค�า ผู$ศึกษาได$ศึกษาข$อมูลจากประชากรท่ีใช$ใน
การศึกษา ได$แก� บุคลากรในสังกัดองค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
จํานวน 45 คน  

ผู$ศึกษาจะนําเสนอผลการวิเคราะห�ข$อมูล ตามวัตถุประสงค�ของการศึกษา ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห�ข$อมูลท่ัวไปของผู$ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห�ข$อมูลเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล

บ�อแฮ$ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  โดยแสดงผลเป�นค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
แล$วแปลผลเป�นความเรียง 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห�หลักธรรมาภิบาล ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว อําเภอ
เมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง  โดยแสดงผลเป�นค�าความถ่ี และค�าร$อยละประกอบความเรียง 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห�ป@ญหา อุปสรรค และข$อเสนอแนะเก่ียวกับการใช$ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง   

ผลจากการวิเคราะห�ข$อมูล  จากการสัมภาษณ�กลุ�มเปBาหมาย ผู$ให$ข$อมูลสําคัญ 
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ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 เป�นผลการวิเคราะห�ข$อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง ได$แก� เพศ  อายุ   การศึกษา ตําแหน�ง    
จะทําการวิ เคราะห�ข$อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (  Frequency ) และการหาค� าร$อยละ 
(Percentage) ผลการวิเคราะห�ข$อมูลมีดังนี้ 

 ตารางท่ี 3.1 ผลการวิเคราะห�ข$อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามเพศ  
เพศ จํานวน 45 คน ร�อยละ (%) 

1. ชาย 25 55.6 
2. หญิง 20 44.4 

รวม 45 100.00 

  

จากตาราง ท่ี 4.1 พบว�าผู$ตอบแบบสอบถามจํานวน 45 คน ส�วนใหญ�เป�นเพศชาย     

จํานวน  25 คน คิดเป�นร$อยละ 55.6 และเป�นเพศหญิง จํานวน  20  คน คิดเป�นร$อยละ 44.4    

 

ตารางท่ี 3.2 ผลการวิเคราะห�ข$อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตาม อายุ 

อายุ จํานวน  45 คน ร�อยละ (%) 

1. ไม�เกิน 20 ปS 0 0 
2. ระหว�าง 21-35 ปS 15 33.3 
3. ระหว�าง 36-50 ปS 27 60.0 
4. ระหว�าง 51 ปSข้ึนไป 3 6.7 

รวม 45 100.0 

  

จากตาราง ท่ี 3.2 พบว�าผู$ตอบแบบสอบถามจํานวน 45 คน ส�วนใหญ�มีอายุระหว�าง  

36 – 50 ปS 
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ตารางท่ี 3.3 ผลการวิเคราะห�ข$อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตาม ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน 45 คน ร�อยละ (%) 

1. ตํ่ากว�าปริญญาตรี 19 42.2 
2. ปริญญาตรี 18 40.0 
3. ปริญญาโท 8 17.8 
4. ปริญญาเอก 0 0.0 

รวม 45 100.0 

  

จากตาราง ท่ี 3.3 พบว�าผู$ตอบแบบสอบถามจํานวน 45 คน ส�วนใหญ�จบการศึกษาอยู�ในตํ่า

กว�าระดับปริญญาตรี จํานวน  19  คน คิดเป�นร$อยละ  42.2  รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จํานวน  18  คน คิดเป�นร$อยละ  40.0   จบการศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน   8  คน คิดเป�น

ร$อยละ  17.8  คิดเป�น ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3.4 ผลการวิเคราะห�ข$อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตาม ตําแหน�ง 

ตําแหน1ง จํานวน 45 คน ร�อยละ (%) 

1. พนักงานส�วนตําบล 21 46.8 
2. ลูกจ$างประจํา 2 4.4 
3. พนักงานจ$างตามภารกิจ 11 24.4 
4.   พนักงานจ$างท่ัวไป 11 24.4 

รวม 45 100.0 

  

จากตาราง ท่ี 3.4 พบว�าผู$ตอบแบบสอบถามจํานวน 45 คน ส�วนใหญ�เป�นพนักงานส�วนตําบล

จํานวน 21 คน คิดเป�นร$อยละ 46.8 รองลงมา เป�นพนักงานจ$างตามภารกิจจํานวน 11 คน  คิดเป�น

ร$อยละ 24.4  และ เป�นพนักงานจ$างท่ัวไป จํานวน 11  คน  คิดเป�นร$อยละ 24.4  และเป�น

ลูกจ$างประจําจํานวน  2  คน คิดเป�นร$อยละ 4.4 
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ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นต1อการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหาร

ส1วนตําบลบ1อแฮ�ว อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

 ผลการวิเคราะห�ข$อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานบุคคลขององค�การ

บริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  เป�นผลการวิเคราะห�ข$อมูล ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.5 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานบุคคล

ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยรวมและรายด$าน   

 

การบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส1วนตําบล
บ1อแฮ�ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

ระดับความคิดเห็น (n = 45) 

 S.D. แปลผล ลําดับ 

1. ด$านการจัดหาบุคคล 4.27 0.41 มากท่ีสุด 2 
2. ด$านการฝ6กอบรม และพัฒนาบุคลากร 4.30 0.43 มากท่ีสุด 1 
3. ด$านการจูงใจบุคลากร 4.17 0.42 มาก 3 
4. ด$านการบํารุงรักษาบุคลากร 4.16 0.45 มาก 4 

รวม 4.23 0.31 มากท่ีสุด  
 

 จากตาราง 3.5 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการ

บริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  โดยรวม 

อยู�ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.23) เม่ือพิจารณาเป�นรายด$านเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน$อย คือ 

ด$านการฝ6กอบรมและพัฒนาบุคลากร อยู�ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.30) และด$านการจัดหาบุคคล 

อยู�ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.27 ) เท�ากัน และด$านท่ีมีค�าเฉลี่ยรองลงมาคือ ด$านการจูงใจบุคลากร

อยู�ในระดับมาก (  = 4.17 ) อันดับสุดท$ายคือ ด$านการบํารุงรักษาบุคลากร อยู�ในระดับมาก     

(  = 4.16)    
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ตารางท่ี 3.6 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานบุคคล

ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว ในด$านการจัดหาบุคคล 

  

ด�านการจัดหาบุคคล 
ระดับความคิดเห็น (n = 45) 

 S.D. แปลผล ลําดับ 

1.มีกระบวนการคัดเลือกท่ีเป[ดเผย สามารถตรวจสอบได$ 4.31 .56 มากท่ีสุด 1 
2.มีการกําหนดทักษะความชํานาญท่ีสอดคล$องกับ
ตําแหน�งงาน 

4.24 .53 มากท่ีสุด 2 

3.มีการเป[ดโอกาสให$ผู$มีคุณสมบัติมาสมัครได$อย�าง 
เท�าเทียมกับท้ังบุคลากรภายในและภายนอก 

4.27 .54 มากท่ีสุด 3 

4.มีการแต�งต้ังบุคลากรภายในองค�กรเป�นคณะกรรมการ
สรรหา 

4.27 .62 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.27 .41 มากท่ีสุด  
 

 จากตาราง 3.6 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการ
บริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ด$านการ

จัดหาบุคคล อยู�ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.27) เม่ือพิจารณาเป�นรายข$อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไป

หาน$อย คือ มีกระบวนการคัดเลือกท่ีเป[ดเผย สามารถตรวจสอบได$ อยู�ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.31) 
รองลงมาคือ มีการกําหนดทักษะความชํานาญท่ีสอดคล$องกับตําแหน�งงาน   อยู�ในระดับมากท่ีสุด 

(  = 4.24) และมีการเป[ดโอกาสให$ผู$มีคุณสมบัติมาสมัครได$อย�างเท�าเทียมกับท้ังบุคลากรภายใน

และภายนอก อยู�ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.27) และ มีการแต�งต้ังบุคลากรภายในองค�กรเป�น

คณะกรรมการสรรหา อยู�ในระดับ มากท่ีสุดเท�ากัน (  = 4.27)    
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ตารางท่ี 3.7 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานบุคคล

ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$วในด$านการฝ6กอบรมและพัฒนาบุคลากร 

  

ด�านการฝ;กอบรมและพัฒนาบุคลากร 
ระดับความคิดเห็น (n = 45) 

 S.D. แปลผล ลําดับ 

1.มีการกําหนดประสบการณ�และการฝ6กอบรม 
ท่ีสอดคล$องกับตําแหน�งงาน 

4.36 .61 มากท่ีสุด 1 

2.มีการสํารวจความต$องการการเข$ารับการฝ6กอบรม
ของบุคลากร 

4.27 .59 มากท่ีสุด 3 

3.มีการประชาสัมพันธ�แผนการฝ6กอบรมให$บุคลากร
ทราบอย�างท่ัวถึง 

4.27 .65 มากท่ีสุด 3 

4.ในการคัดเลือกบุคลากรเข$ารับการฝ6กอบรมพิจารณา
จ า ก คุ ณ ส ม บั ติ  ค ว า ม เห ม า ะ ส ม  แ ล ะ ค ว า ม รู$
ความสามารถ 

4.31 .56 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.30 .43 มากท่ีสุด  
 

 จากตาราง 3.7 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการ

บริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ด$านการ

ฝ6กอบรมและพัฒนาบุคลากร อยู�ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.30 ) เม่ือพิจารณาเป�นรายข$อเรียงลําดับ

ค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน$อย มีการกําหนดประสบการณ�และการฝ6กอบรมท่ีสอดคล$องกับตําแหน�งงาน

อยู�ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.36) รองลงมาคือ ในการคัดเลือกบุคลากรเข$ารับการฝ6กอบรมพิจารณา

จากคุณสมบัติ ความเหมาะสม และความรู$ความสามารถ อยู�ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.31)  มีการ

สํารวจความต$องการการเข$ารับการฝ6กอบรมของบุคลากร อยู�ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.27)  และมี

การประชาสัมพันธ�แผนการฝ6กอบรมให$บุคลากรทราบอย�างท่ัวถึง อยู�ในระดับมากท่ีสุดเท�ากัน      

(  = 4.27)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3.8 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารขององค�การ

บริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว ในด$านการจูงใจบุคลากร  

ด�านการจูงใจบุคลากร 
ระดับความคิดเห็น (n = 45) 

 S.D. แปลผล ลําดับ 

1.มีการแต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน 
ข้ันเงินเดือนอย�างเป�นทางการ 

4.22 .52 มากท่ีสุด 2 

2.มีการกําหนดเกณฑ�การประเมินการปฏิบัติงาน 
ท่ีชัดเจนและเป�นธรรม 

4.27 .62 มากท่ีสุด 1 

3.มีมาตรฐานการปฏิบัติงานแต�ละงานท่ีชัดเจนและ
สามารถวัด ได$ ซ่ึ ง ได$ แก�  คุณภาพ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

4.20 .63 มากท่ีสุด 3 

4.มีการเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีเป�นระบบโปร�งใสเป�นธรรม
และสามารถตรวจสอบได$ 

4.00 .71 มาก 4 

รวม 4.17 .42 มาก  
 

 จากตาราง 3.8 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการ

บริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว  อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ในด$านการ

ฝ6กอบรมและพัฒนาบุคลากร อยู�ในระดับมาก ( = 4.17) เม่ือพิจารณาเป�นรายข$อเรียงลําดับ

ค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน$อย คือ มีการกําหนดเกณฑ�การประเมินการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป�นธรรม

อยู�ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.27) รองลงมาคือ มีการแต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน

เงินเดือนอย�างเป�นทางการ อยู�ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.22) และ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานแต�ละ

งานท่ีชัดเจนและสามารถวัดได$ซ่ึงได$แก� คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน อยู�ใน

ระดับมากท่ีสุด (  = 4.20) ข$อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท$ายคือ มีการเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีเป�นระบบ

โปร�งใสเป�นธรรมและสามารถตรวจสอบได$ อยู�ในระดับ (  = 4.00) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3.9 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานบุคคล

ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$วในด$านการการบํารุงรักษาบุคลากร  

 

ด�านการบํารุงรักษาบุคลากร 
ระดับความคิดเห็น (n = 45) 

 S.D. แปลผล ลําดับ 

1.มีการเลื่อนค�าตอบแทนท่ีชัดเจนและเป�นธรรม 4.09 .67 มาก 3 
2.มีการประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานอย�าง
เป�นทางการ 

4.13 .63 มาก 2 

3.มีการสํารวจความต$องการเก่ียวกับสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน�เก้ือกูลเป�นระยะๆ 

4.07 .49 มาก 4 

4.มีมาตรฐานการปฏิบัติงานแต�ละงานท่ีชัดเจนสามารถ
วัดได$ซ่ึงได$แก�คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ความอุตสาหะ 

4.36 .68 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.16 .45 มาก  

 

 จากตาราง 3.9 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อการ

บริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ในด$านการ

บํารุงรักษาบุคลากร อยู�ในระดับมาก ( = 4.16) เม่ือพิจารณาเป�นรายข$อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน$อย คือ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานแต�ละงานท่ีชัดเจนสามารถวัดได$ ซ่ึงได$แก�คุณภาพ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความอุตสาหะ อยู�ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.36) รองลงมาคือ มีการ

ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานอย�างเป�นทางการ อยู�ในระดับมาก (  = 4.13) และมีการ

เลื่อนค�าตอบแทนท่ีชัดเจนและเป�นธรรม อยู�ในระดับมาก (  = 4.09) ข$อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท$าย

คือ มีการสํารวจความต$องการเก่ียวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน�เก้ือกูลเป�นระยะๆ อยู�ในระดับมาก 

(  = 4.07) 
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ตารางท่ี 3.10 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อหลักธรรมาภิบาล ของ

องค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  โดยรวมและรายด$าน 

 

หลักธรรมาภิบาลขององค�การบริหารส1วนตําบล 
บ1อแฮ�ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

ระดับความคิดเห็น (n = 45) 

 S.D. แปลผล ลําดับ 

1. หลักคุณธรรม 4.19 0.34 มาก 2 
2. หลักความโปร�งใส 4.21 0.35 มากท่ีสุด 1 
3. หลักการมีส�วนร�วม 4.14 0.43 มาก 3 
4. หลักความคุ$มค�า 4.13 0.47 มาก 4 

รวม 4.17 0.32 มาก  
 

 จากตาราง  3.10  พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน     ระดับความคิดเห็นต�อหลัก

ธรรมาภิบาล ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  โดยรวม อยู�ใน

ระดับมาก ( = 4.17) เม่ือพิจารณาเป�นรายด$านเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน$อย คือ หลัก

ความโปร�งใส อยู�ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.21) และ หลักความคุณธรรมอยู�ในระดับมาก          

(  = 4.19) ตามลําดับ และด$านหลักการมีส�วนร�วม อยู�ในระดับ (  = 4.14) และด$านท่ีมีค�าเฉลี่ย

อันดับสุดท$ายคือ หลักความคุ$มค�า อยู�ในระดับมาก (  = 4.13)    
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ตารางท่ี 3.11 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อหลักธรรมาภิบาล ของ

องค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว ในด$านหลักคุณธรรม 

 

ด�านหลักคุณธรรม 
ระดับความคิดเห็น (n = 45) 

 S.D. แปลผล ลําดับ 

1. มีการใช$หลักความรู$ ความสามารถในการสรรหา
บุคลากร 

4.09 .60 มาก 3 

2.มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งท่ีชัดเจน 4.24 .48 มากท่ีสุด 1 
3.มีการจัดฝ6กอบรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ด$านความรู$ ทักษะเจตคติความประพฤติคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4.20 .46 มาก 2 

4.มีการกําหนดค�าตอบแทนท่ีชัดเจนและเป�นธรรม 4.24 .53 มากท่ีสุด 1 
รวม 4.19 .34 มาก  

 

 จากตาราง 3.11 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน      ระดับความคิดเห็นต�อหลัก

ธรรมาภิบาล ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  ในด$าน

คุณธรรมอยู�ในระดับมาก ( = 4.19 ) เม่ือพิจารณาเป�นรายข$อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน$อย 

คือมีการกําหนดค�าตอบแทนท่ีชัดเจนและเป�นธรรม อยู�ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.24) และมีการ

กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งท่ีชัดเจน อยู�ในระดับมากท่ีสุดเท�ากัน (  = 4.24)  และรองลงมา

คือ มีการจัดฝ6กอบรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด$านความรู$ ทักษะเจตคติความประพฤติ

คุณธรรมและจริยธรรม อยู�ในระดับมาก (  = 4.20) และข$อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท$ายคือ มีการใช$

หลักความรู$ ความสามารถในการสรรหาบุคลากร อยู�ในระดับมาก (  = 4.09) 
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ตารางท่ี 3.12 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต�อหลัก        

ธรรมาภิบาล ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว ในด$านหลักความโปร�งใส 

 

หลักความโปร1งใส 
ระดับความคิดเห็น (n = 45) 

 S.D. แปลผล ลําดับ 

1. มีการติดประกาศรับสมัครอย�างเป�นทางการท่ี
สํานักงาน 

4.38 .49 มากท่ีสุด 1 

2. มีหลักเกณฑ�คัดเลือกบุคลากรเข$ารับการฝ6กอบรมท่ี
ชัดเจน โปร�งใส สามารถตรวจสอบได$ 

4.20 .63 มาก 2 

3. มีการเลื่อนตําแหน�งท่ีโปร�งใสชัดเจน 4.16 .42 มาก 3 
4. มีการเลื่อนตําแหน�งจากการสอบคัดเลือกท่ีโปร�งใส
ตรวจสอบได$ 

4.11 .61 มาก 4 

รวม 4.21 .35 มากท่ีสุด  
 

 จากตาราง 3.12 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน     ระดับความคิดเห็นต�อหลัก

ธรรมาภิบาล ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  ในด$านหลัก

ความโปร�งใส อยู�ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.21 ) เม่ือพิจารณาเป�นรายข$อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน$อย คือ มีการติดประกาศรับสมัครอย�างเป�นทางการท่ีสํานักงาน อยู�ในระดับมากท่ีสุด         

(  = 4.38) รองลงมาคือ มีหลักเกณฑ�คัดเลือกบุคลากรเข$ารับการฝ6กอบรมท่ีชัดเจน โปร�งใส 

สามารถตรวจสอบได$ อยู�ในระดับมาก (  = 4.20 ) และมีการเลื่อนตําแหน�งท่ีโปร�งใสชัดเจน อยู�ใน

ระดับมาก (  = 4.16 ) และข$อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท$ายคือ มีการเลื่อนตําแหน�งจากการสอบ

คัดเลือกท่ีโปร�งใสตรวจสอบได$ อยู�ในระดับมาก (  = 4.11) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3.13 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อหลักธรรมาภิบาล ของ

องค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว ในด$านหลักการมีส�วนร�วม 

 

ด�านหลักการมีส1วนร1วม 
ระดับความคิดเห็น (n = 45) 

 S.D. แปลผล ลําดับ 

1. มีการคัดเลือกคณะกรรมการสอบคัดเลือกอย�าง
โปร�งใส ไม�ถูกครอบงําจากอิทธิพลใดๆ 

4.13 .59 มาก 2 

2. มีการส�งเสริมสุขภาพบุคลากร เช�น มีการตรวจ
สุขภาพประจําปSกิจกรรมนันทนาการและกายบริหาร 

4.13 .59 มาก 2 

3. มีการเป[ดโอกาสให$บุคลากรร�วมกันกําหนดหลักสูตร
ในการฝ6กอบรม 

4.24 .57 มากท่ีสุด 1 

4. มีการสํารวจความต$องการเก่ียวกับสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน�เก้ือกูลเป�นระยะ 

4.07 .62 มาก 3 

รวม 4.14 .43 มาก  
 

 จากตาราง 3.13 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน      ระดับความคิดเห็นต�อหลัก

ธรรมาภิบาล ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง   ในด$าน

หลักการมีส�วนร�วม อยู�ในระดับมากท่ี ( = 4.14 ) เม่ือพิจารณาเป�นรายข$อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน$อย คือ มีการเป[ดโอกาสให$บุคลากรร�วมกันกําหนดหลักสูตรในการฝ6กอบรม อยู�ในระดับ

มากท่ีสุด (  = 4.24) รองลงมาคือ มีการคัดเลือกคณะกรรมการสอบคัดเลือกอย�างโปร�งใส ไม�ถูก

ครอบงําจากอิทธิพลใดๆ อยู�ในระดับมาก ( = 4.13 ) และข$อ มีการส�งเสริมสุขภาพบุคลากร เช�น มี

การตรวจสุขภาพประจําปSกิจกรรมนันทนาการและกายบริหาร อยู�ในระดับมาก ( = 4.13 ) เท�ากัน 

และอันดับสุดท$ายคือ มีการสํารวจความต$องการเก่ียวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน�เก้ือกูลเป�นระยะ 

อยู�ในระดับมาก ( = 4.07 ) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3.14 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต�อหลักธรรมาภิบาล ของ

องค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว ในด$านหลักความคุ$มค�า 

 

ด�านหลักความคุ�มค1า 
ระดับความคิดเห็น (n = 45) 

 S.D. แปลผล ลําดับ 

1. มีการทดสอบความถนัด และความคล�องแคล�ว 
ในการปฏิบัติงาน 

4.20 .59 มาก 2 

2. มีการติดตามการนําผลการฝ6กอบรมไปประยุกต� 
ใช$ในการปฏิบัติงาน 

4.09 .60 มาก 3 

3 .  มี ห ลั ก ก า ร จู ง ใ จ ก า ร ทํ า ง า น ใ ห$ เ ต็ ม ท่ี เ ต็ ม
ความสามารถ 

4.22 .64 มากท่ีสุด 1 

4.มีการจัดทําระบบปBองกันอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
ทํางาน 

4.00 .74 มาก 4 

รวม 4.13 .47 มาก  
 

 จากตาราง 3.14 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน      ระดับความคิดเห็นต�อหลัก

ธรรมาภิบาล ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  ในด$านหลัก

ความคุ$มค�า อยู�ในระดับมาก ( = 4.13 ) เม่ือพิจารณาเป�นรายข$อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหา

น$อย คือ มีหลักการจูงใจการทํางานให$เต็มท่ีเต็มความสามารถ อยู�ในระดับมากท่ีสุด คือ (  = 4.22) 

รองลงมาคือ มีการทดสอบความถนัด และความคล�องแคล�วในการปฏิบัติงาน อยู�ในระดับ  มาก     

(  = 4.20) และ มีการติดตามการนําผลการฝ6กอบรมไปประยุกต�ใช$ในการปฏิบัติงาน อยู�ในระดับ 

มาก คือ (  = 4.09) และอันดันสุดท$ายคือ มีการจัดทําระบบปBองกันอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางาน

อยู�ในระดับ มาก คือ (  = 4.00) ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 4 การวิเคราะห�ป@ญหา และข$อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลบ�อแฮ$ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
 จํานวนผู$ท่ีตอบแบบสัมภาษณ�ปลายเป[ดในการเสนอแนะความคิดเห็น เพ่ือการบริหารงาน
บุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ตามหลักธรรมาภิบาล
พบว�าไม�มีผู$ให$คําเสนอแนะ ความคิดเห็นใดๆ 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลจากการสัมภาษณ� 
 ด�านการจัดหาบุคคล 
 ข$อมูลท่ีได$จากการสัมภาษณ�กลุ�มเปBาหมายในองค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว นั้นพบว�า ใน
ด$านการจัดหาบุคคล ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว มีการวางแผนอัตรากําลัง มีการวิเคราะห�
งาน เพ่ือให$เกิดประโยชน�และความคุ$มค�ามากท่ีสุด ท้ังนี้ ในเรื่องของการสรรหาบุคลากรได$มีการนํา
ระบบคุณธรรมมาใช$ โดยได$สรรหาบุคลากรจากท้ังภายใน และภายนอกองค�กร คือ การสรรหาจาก
ภายในองค�การบริหารบ�อแฮ$ว โดยการเลื่อนข้ัน เลื่อนข้ันตําแหน�ง และการเลื่อนระดับ ส�วนการสรร
หาบุคลากรจากภายนอก องค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว มีการดําเนินการโดยการทําหนังสือ
ประชาสัมพันธ�รับโอนบุคลากรจากหน�วยงานอ่ืน รวมท้ังการรับถ�ายโอนข$าราชการประเภทอ่ืน ในส�วน
ของการคัดเลือกพนักงานส�วนตําบลให$ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนใช$ระบบการคัดเลือกโดยมี
คณะกรรมการจากหน�วยงานอ่ืนเข$าร�วมเป�นคณะกรรมการในการสอบคัดเลือก ในส�วนของพนักงาน
จ$างมีใช$วิธีการสอบแข�งขัน โดยทําการสอบข$อเขียน , สอบสัมภาษณ� และสอบภาคปฏิบัติ มีการเชิญ
คณะกรรมการจากหน�วยงานอ่ืนเข$าร�วมเป�นคณะกรรมการด$วยท้ังนี้เพ่ือให$มีความเป�นธรรมและมี
ความโปร�งใสและสามารถตรวจสอบได$ นอกจากนี้ยังได$แต�งต้ังเจ$าหน$าท่ีหรือ พนักงานในองค�การ
บริหารส�วนตําบล เข$ามามีส�วนร�วมในกระบวนการสอบดังกล�าว  
 จะเห็นได$ว�าในการจัดหาบุคคล ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว ได$พิจารณา นําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช$เป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของกรมส�งเสริมการปกครองส�วน
ท$องถ่ินท่ีให$ยึดถือหลักธรรมาภิบาล เป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนั้นในกระบวนการจัดหาบุคคล
ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว จึงนําหลักธรรมมาภิบาลมาเป�นเกณฑ�ในการปฏิบัติงาน ซ่ึง
ประกอบด$วย ด$านคุณธรรม ด$านการมีส�วนร�วม ด$านความโปร�งใส และในด$านของความคุ�มค�า ซ่ึงจาก
ผลการปฏิบัติดังกล�าวทําให$ได$พนักงานท่ีมีความรู$ ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหน�งงาน  
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 ด�านการฝ;กอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 ข$อมูลท่ีได$จากการสัมภาษณ�กลุ�มเปBาหมายในองค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว นั้นพบว�า ใน
ด$านการฝSกอบรมและพัฒนาบุคลากร องค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว มีการสนับสนุนส�งเสริม
ความรู$ให$กับบุคลากรในหน�วยงานโดยส�งเสริมให$บุคลากรเข$ารับการฝ6กอบรมในเนื้อหาความรู$ท่ี
เก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือท่ีเก่ียวข$องกับการปฏิบัติงานในทุกตําแหน�ง โดยให$บุคลากรเป�นผู$พิจารณา
เลือกหลักสูตร หรือเนื้อหาท่ีสนใจจะเข$ารับการฝ6กอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู$และพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ในส�วนของการขีดความสามารถในการทํางาน องค�การบริหารหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว
ได$ดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ�และเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีทันสมัย เพ่ือนํามาใช$ในการปฎิบัติงาน
เพ่ือให$การทํางานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิดความคุ$มค�ามากท่ีสุด ท้ังนี้องค�การบริหารส�วนตําบล
บ�อแฮ$ว มีการเพ่ิมพูนทักษะให$กับบุคลากรด$วยการให$ไปศึกษาดูงานยังหน�วยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีมีการ
บริหารจัดการท่ีดี หรือ ผลการปฏิบัติงานท่ีดีเด�นหรือประสบความสําเร็จ อีกท้ังส�งเสริมให$บุคลากรมี
การเพ่ิมพูนประสบการณ�และทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานอยู�ตลอดเวลา โดยการจัดส�ง
บุคลากรให$เข$ารับการฝ6กอบรมเก่ียวกับเทคนิคสําคัญต�างๆ เพ่ือใช$ในการปฏิบัติงานในแต�ละตําแหน�ง 
การส�งเสริมให$บุคลากรได$มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ�ทํางานกับบุคคลท่ีมีความรู$
ความสามารถในด$านท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานด$านนั้นๆ ท้ังนี้การคัดเลือกบุคลากรเข$ารับการฝ6กอบรม
ได$นําหลักคุณธรรมมาเป�นเกณฑ�ในการพิจารณา โดยมีการพิจารณาตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ความเหมาะสม ความรู$ ความสามารถ  
 จากท่ีกล�าวมาจะเห็นได$ว�า องค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$วให$ความสําคัญในด$านการ
ฝ6กอบรมและพัฒนาบุคลากรท้ังนี้เป�นการเพ่ิมพูนความรู$ ทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรท้ังนี้ในการพิจารณาการเข$ารับการฝ6กอบรม ได$นําหลักธรรมาภิบาลมาเป�นเกณฑ�ในการ
พิจารณา 
 ด�านการจูงในบุคลากร 
 ข$อมูลท่ีได$จากการสัมภาษณ�กลุ�มเปBาหมายในองค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว นั้นพบว�า ใน
ด$านการจูงใจบุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$วนั้น มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช$ในการ
พิจารณาเลื่อนค�าตอบแทน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน รางวัลตอบแทนและผลประโยชน�ของ
บุคลากร ท้ังนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานได$มีการดําเนินการโดยแต�งต้ังหัวหน$าผู$บังคับบัญชาแต�ละ
กองเข$าร�วมเป�นคณะกรรมการในการพิจารณา ท้ังนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรมีการ
แจ$งให$บุคลากรรับทราบท้ังนี้เพ่ือความเป�นธรรม และความโปร�งใสสามารถตรวจสอบได$ และมีการติด
ประกาศยกย�องเพ่ือเป�นการสร$างขวัญและกําลังใจให$กับบุคลากร และส�งเสริมให$บุคลากรมีความต้ังใจใน
การทํางานและทุ�มเทแรงกายแรงใจอย�างสุดความสามารถในการทํางานท้ังนี้เพ่ือให$เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลเกิดความคุ$มค�ามากท่ีสุด ท้ังนี้การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช$ในด$านการจูงใจบุคลากรทําให$
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บุคลากรมีเจตคติท่ีดีในเรื่องของความเป�นธรรมในเรื่องของการพิจารณาผลประโยชน�ตอบแทนต�างๆ ไม�ว�า
จะเป�นการเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือตําแหน�งท่ีสูงข้ึน การมอบหมายงานให$รับผิดชอบ การมอบอํานาจในการ
ปกครอง รวมไปถึงค�าตอบแทน ผลประโยชน�ต�างๆ ด$วย 
 จากท่ีกล�าวมาจะเห็นได$ว�า องค�การบริหารส�วนตําบล มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช$ในด$านการ
จูงใจบุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว ซ่ึงทําให$บุคลากรมีเจตคติท่ีดีในเรื่องของความเป�น
ธรรมในเรื่องของการพิจารณาผลประโยชน�ตอบแทนต�างๆ      ของบุคลากรในองค�การบริหารส�วนตําบล
บ�อแฮ$ว 
 ด�านการบํารุงรักษาบุคลากร  
 ข$อมูลท่ีได$จากการสัมภาษณ�กลุ�มเปBาหมายในองค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว นั้นพบว�า ใน
ด$านการบํารุงรักษาบุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว          นั้นผู$บริหารมีการนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช$ในด$านการบํารุงรักษาบุคลากร โดยมีการเป[ดโอกาสให$บุคลากรได$ร�วมแสดงความ
คิดเห็นส�วนตัวอย�างเต็มท่ี และมีการจัดประชุมระหว�างผู$บริหารและบุคลากร และระหว�างบุคลากรกับ
บุคลากรด$วยกันเองเป�นประจําทุกเดือน เพ่ือเป�นการแลกเปลี่ยนข$อคิดเห็นในการทํางานร�วมถึงป@ญหา
อุปสรรคต�างๆ พร$อมท้ังแจ$งข$อราชการต�างๆ ให$บุคลากรรับทราบโดยท่ัวกัน ท้ังนี้ผู$บริหารมีการจัด
กิจกรรมการพบปะสังสรรค�นันทนาการระหว�างบุคลากรด$วยกัน เพ่ือเป�นการสร$างความสามัคคีในหมู�คณะ 
และเป�นการละลายพฤติกรรม มีการช�วยเหลือซ่ึงกันและกันในองค�กร ท้ังนี้ผู$บริหารได$จัดให$บุคลากรได$มี
การไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือเป�นแนวทางในการปฏิบัติงานและเพ่ือเป�นการไปปฏิบัติกิจกรรม
นันทนาการร�วมกันมีการมีส�วนร�วมเป�นหมู�คณะ ในส�วนของสถานท่ีการทํางานมีการจัดสถานท่ีสิ่งแวดล$อม
ภายในสํานักงาน เพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของ
บุคลากรเพ่ือส�งเสริมให$การทํางานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุ$มค�าอย�างมาก
ท่ีสุด 
 จากท่ีกล�าวมาข$างต$น จะเห็นได$ว�าผู$บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ$ว ได$ยึดถือและนํา
หลักธรรมาภิบาลมาใช$ในการบํารุงรักษาบุคลากรภายในองค�กร ไม�ว�าจะเป�นในด$านของการมีส�วนร�วมของ
บุคลากร โดยการเป[ดโอกาสให$บุคลากรแสดงความคิดเห็นอย�างเต็มท่ี ร�วมไปถึงการมีส�วนร�วมในการ
ตัดสินใจกําหนดนโยบายต�างๆ ในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ให$บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจและเกิดความผูกพัน
ในองค�กรต�อไป 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช'ในการบริหารงาน
บุคคลของ องค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  โดยด'านการ
บริหารงานบุคคล จะประกอบด'วย ด'านการจัดหาบุคคล  ด'านการฝ1กอบรมและพัฒนา ด'านการจูงใจ
บุคลากร และด'านบํารุงรักษาบุคลากร ส)วนหลักธรรมาภิบาล ประกอบด'วย หลักคุณธรรม  หลักความ
โปร)งใส  หลักการมีส)วนร)วม และหลักความคุ)มค)า  ซ่ึงประชากรท่ีใช'ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรใน
สังกัดขององค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  จํานวน 45 คน และใช'
แบบสัมภาษณ� และแบบสอบถามเป9นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข'อมูล และได'รับข'อมูลกลับคืนมา
ท้ังหมด และทําการวิเคราะห�ข'อมูลโดยใช'โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติด'วยสถิติเชิงพรรณนา คือ 
ค)าความถี่ ค)าร'อยละ ค)าเฉลี่ย และค)าส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงต)อไปนี้จะได'นําเสนอตามลําดับ 
ดังนี้ 

สรุปผลการตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 1 สรุปผลสถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
พบว)า บุคลากรขององค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ผู'ตอบ

แบบสอบถามส)วนใหญ)เป9นเพศชายมากกว)าเพศหญิงโดยเพศชาย คิดเป9นร'อยละ 55.6 มีช)วงอายุระหว)าง 
36-50 ปDมากท่ีสุด คิดเป9นร'อยละ 60.0 และมีการศึกษาอยู)ในระดับตํ่ากว)าปริญญาตรีเป9นส)วนใหญ)    
คิดเป9นร'อยละ 42.2 และเป9นพนักงานส)วนตําบลเป9นส)วนใหญ) คิดเป9นร'อยละ 46.8  

ตอนท่ี 2 สรุปผลการบริหารงานบุคคลขององค&การบริหารส'วนตําบลบ'อแฮ�ว 
ความคิดเห็นต)อการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว อําเภอเมือง

ลําปาง จังหวัดลําปาง ในด'านการจัดหาบุคคล ด'านการฝ1กอบรมและพัฒนาบุคลากร   ด'านการจูงใจ
บุคลากร และการบํารุงรักษาบุคลากร พบว)าค)าเฉลี่ยและส)วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็น 
โดยรวมอยู)ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเรียงลําดับค)าเฉลี่ยจากมากไปหาน'อย คือด'านการฝ1กอบรม
และพัฒนาบุคลากร และ ด'านการจัดหาบุคคล อยู)ในระดับมากท่ีสุดเท)ากัน  รองลงมาคือด'านการการ
จูงใจบุคลากร และด'านการบํารุงรักษาบุคลากร อยู)ในระดับมากเท)ากัน หากพิจารณารายด'านสามารถ
สรุปผลได'ดังนี้ 

1. ด�านการจัดหาบุคคล  พบว)าค)าเฉลี่ยและส)วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต)อ
การบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง ด'าน
การจัดหาบุคคล อยู)ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป9นรายข'อเรียงลําดับค)าเฉลี่ยจากมากไปหาน'อย
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คือ มีกระบวนการคัดเลือกท่ีเปFดเผย สามารถตรวจสอบได' , มีการกําหนดทักษะความชํานาญท่ี
สอดคล'องกับตําแหน)งงาน , มีการเปFดโอกาสให'ผู'มีคุณสมบัติมาสมัครได'อย)างเท)าเทียมกันท้ังบุคลากร
ภายในและภายนอก และมีการแต)งต้ังบุคลากรภายในองค�กรเป9นคณะกรรมการสรรหา อยู)ในระดับ
มากท่ีสุดเท)ากัน  
 2. ด�านการฝ.กอบรมและพัฒนาบุคลากร พบว)าค)าเฉลี่ยและส)วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ
ความคิดเห็นต)อการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว อําเภอเมืองลําปาง  
จังหวัดลําปาง ด'านการฝ1กอบรมและพัฒนาบุคลากร อยู)ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป9นรายข'อ
เรียงลําดับค)าเฉลี่ยจากมากไปหาน'อย คือ มีการกําหนดประสบการณ�และการฝ1กอบรมท่ีสอดคล'องกับ
ตําแหน)งงาน , มีการสํารวจความต'องการเข'ารับการฝ1กอบรมของบุคลากร , มีการประชาสัมพันธ�
แผนการฝ1กอบรมให'บุคลากรทราบอย)างท่ัวถึง และ ในการคัดเลือกบุคลากรเข'ารับการฝ1กอบรม
พิจารณาจากคุณสมบัติ ความเหมาะสม และความรู' อยู)ในระดับมากท่ีสุดเท)ากัน  
 3. ด�านการจูงใจบุคลากร พบว)าค)าเฉลี่ยและส)วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต)อ
การบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง ด'าน
การจูงใจบุคลากร อยู)ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป9นรายข'อเรียงลําดับค)าเฉลี่ยจากมากไปหาน'อย คือ 
มีการแต)งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนอย)างเป9นทางการ , มีการกําหนดเกณฑ�การ
ประเมินการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป9นธรรม และ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานแต)ละงานท่ีชัดเจนและ
สามารถวัดได'ซ่ึงได'แก) คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน อยู)ในระดับมากท่ีสุด
เท)ากัน รองลงมาคือ มีการเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีเป9นระบบโปร)งใสเป9นธรรมและสามารถตรวจสอบได' 
อยู)ในระดับมาก   
 4. ด�านการบํารุงรักษาบุคลากร พบว)าค)าเฉลี่ยและส)วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความ
คิดเห็นต)อการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัด
ลําปาง ด'านการบํารุงรักษาบุคลากร อยู)ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป9นรายข'อเรียงลําดับค)าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน'อย คือ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานแต)ละงานท่ีชัดเจนสามารถวัดได'ซ่ึงได'แก)คุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความอุตสาหะ อยู)ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการประกาศผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานอย)างเป9นทางการ , มีการเลื่อนค)าตอบแทนท่ีชัดเจนและเป9นธรรม และ มีการ
สํารวจความต'องการเก่ียวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน�เก้ือกูลเป9นระยะๆ อยู)ในระดับมากเท)ากัน   
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 ตอนท่ี  3 สรุปผลหลักธรรมาภิบาล ขององค&การบริหารส'วนตําบลบ'อแฮ�ว อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง 
 ความคิดเห็นต)อการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช'ในการบริหารงานบุคคล ขององค�การบริหาร
ส)วนตําบลบ)อแฮ'ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ใน หลักคุณธรรม หลักความโปร)งใส หลักการมี
ส)วนร)วม และหลักความคุ'มค)า พบว)าค)าเฉลี่ยและส)วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นต)อหลัก
ธรรมาภิบาล ขององค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยรวมอยู)ใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณาเรียงลําดับค)าเฉลี่ยจากมากไปหาน'อย คือด'านหลักความโปร)งใส อยู)ในระดับ
มากท่ีสุด  รองลงมาคือด'านการหลักคุณธรรม , หลักการมีส)วนร)วม และหลักความคุ'มค)า อยู)ในระดับ
มากเท)ากัน   หากพิจารณารายด'านสามารถสรุปผลได'ดังนี้ 

1. หลักคุณธรรม พบว)าค)าเฉลี่ยและส)วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน     ระดับความคิดเห็นต)อการนํา
หลักคุณธรรมมาใช'ในการบริหารงานบุคคล ขององค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง มีการกําหนดค)าตอบแทนท่ีชัดเจนและเป9นธรรม และ มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน)งท่ีชัดเจน อยู)ในระดับมากท่ีสุดเท)ากัน    เม่ือพิจารณาเป9นรายข'อเรียงลําดับค)าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน'อย คือ มีการจัดฝ1กอบรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด'านความรู' ทักษะเจตคติความ
ประพฤติคุณธรรมและจริยธรรม และมีการใช'หลักความรู' ความสามารถในการสรรหาบุคลากร อยู)ใน
ระดับมากเท)ากัน  

2. หลักความโปร'งใส พบว)าค)าเฉลี่ยและส)วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต)อการ
นําหลักความโปร)งใสมาใช'ในการบริหารงานบุคคล ขององค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง อยู)ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป9นรายข'อเรียงลําดับค)าเฉลี่ยจากมากไปหา
น'อย คือ มีการหลักเกณฑ�คัดเลือกบุคลากรเข'ารับการฝ1กอบรมท่ีชัดเจน โปร)งใส สามารถตรวจสอบได' 
มีการเลื่อนตําแหน)งท่ีโปร)งใสชัดเจน และมีการเลื่อนตําแหน)งจาการสอบคัดเลือกท่ีโปร)งใสตรวจสอบ
ได' อยู)ในระดับมากเท)ากัน  

3. หลักการมีส'วนร'วม พบว)าค)าเฉลี่ยและส)วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต)อการ
นําหลักการมีส)วนร)วมมาใช'ในการบริหารงานบุคคล ขององค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  อยู)ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป9นรายข'อเรียงลําดับค)าเฉลี่ยจากมากไป
หาน'อย คือมีการเปFดโอกาสให'บุคลากรร)วมกันกําหนดหลักสูตรในการฝ1กอบรม ในระดับมากท่ีสุด 
และรองลงมาคือ ด'านมีการคัดเลือกคณะกรรมการสอบคัดเลือกอย)างโปร)งใส ไม)ถูกครอบงําจาก
อิทธิพลใดๆ , มีการส)งเสริมสุขภาพบุคลากร เช)น มีการตรวจสุขภาพประจําปD เช)น กิจกรรม
นันทนาการและกายบริหาร และ มีการสํารวจความต'องการเก่ียวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน�
เก้ือกูลเป9นระยะ อยู)ในระดับมากเท)ากัน   
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4. หลักความคุ�มค'า พบว)าค)าเฉลี่ยและส)วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นต)อการนํา
หลักความคุ'มค)ามาใช'ในการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง อยู)ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป9นรายข'อเรียงลําดับค)าเฉลี่ยจากมากไปหาน'อย 
คือมีหลักการจูงใจการทํางานให'เต็มท่ีเต็มความสามารถ อยู)ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการการ
ทดสอบความถนัด และความคล)องแคล)วในการปฏิบัติงาน , มีการติดตามการนําผลการฝ1กอบรมไป
ประยุกต�ใช'ในการปฏิบัติงาน และ มีการจัดทําระบบปNองกันอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางาน อยู)ในระดับ
มากเท)ากัน   

ตอนท่ี 4 สรุปผลป8ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค&การ
บริหารส'วนตําบลบ'อแฮ�ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  

ไม)มีผู'ให'ความคิดเห็นและข'อเสนอแนะใดๆ  

สรุปผลการสัมภาษณ& 
 ด�านการจัดหาบุคคล พบว)า องค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช'ในกระบวนวางแผนอัตรากําลังโดยคํานึงถึงความคุ'มค)า เพ่ือ
ประโยชน�สูงสุด และในกระบวนการสรรหาบุคลากรท่ีใช'ระบบคุณธรรมคือ มีการสรรหาท้ังจากภายใน
และภายนอก ท้ังนี้ในส)วนของการเลื่อนข้ัน การเลื่อนตําแหน)ง การเลื่อนระดับ รวมท้ังในการคัดเลือก
บุคลากรให'ดํารงตําแหน)งในระดับท่ีสูงข้ึนใช'หลักความโปร)งใส และหลักการมีส)วนร)วมมาเป9นเกณฑ�ใน
ปฏิบัติงาน 
 ด�านการฝ.กอบรมและพัฒนาบุคลากร พบว)า องค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง มีการส)งเสริมให'บุคลากรมีการเรียนรู' โดยการส)งเสริมให'บุคลากรเข'ารับการ
ฝ1กอบรมเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู'และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน โดยเปFดโอกาสให'บุคลากร
เป9นผู'พิจารณาหลักสูตรท่ีจะเข'ารับการฝ1กอบรมเอง และในการคัดเลือกบุคลากรเข'ารับการฝ1กอบรม
โดยได'ยึดหลักคุณธรรม มาใช'เป9นเกณฑ�ในการคัดเลือก ท้ังนี้มีการเพ่ิมพูนประสบการณ�ทํางานให'
บุคลากรโดยการให'ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือเป9นการให'บุคลากรได'นําความรู'ท่ีได'มาพัฒนางานใน
หน'าท่ีของตนเองเพ่ือให'งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุ'มค)า 
 ด�านการจูงใจบุคลากร พบว)า องค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช'ในการพิจารณาเลื่อนค)าตอบแทน  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รางวัลตอบแทนและผลประโยชน�ของบุคลากร ท้ังนี้เพ่ือความยุติธรรม และความเป9นธรรม 
อีกท้ังมีการแจ'งผลการประเมินการปฏิบัติงานให'บุคลากรทุกได'รับทราบเพ่ือเป9นแรงจูงใจในการ
ทํางานของบุคลากร 
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 ด�านการบํารุงรักษาบุคลากร พบว)า องค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง นําหลักธรรมาภิบาลมาใช'การบํารุงรักษาบุคลากร โดยการเปFดโอกาสให'บุคลากรได'มี
โอกาสแสดงความคิดเห็นส)วนตัว และมีการจัดประชุมเพ่ือเป9นการแลกเปลี่ยนเรียนรู'ซ่ึงกัน และให'
บุคลากรมีส)วนร)วมในการกําหนดนโยบายต)างๆ ในการทํางาน เพ่ือให'การทํางานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเกิดความคุ'มค)ามากท่ีสุด 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบว)ามี การนําธรรมาภิบาลมาใช'ในการบริหารงานบุคคล โดยรวม
อยู)ในระดับมากท่ีสุดหากพิจารณาเป9นรายได'พบว)า ด'านการจัดบุคคล และ ด'านการฝ1กอบรม และ
พัฒนาบุคลากร อยู)ในระดับมากท่ีสุด เท)ากัน และ ด'านการจูงใจบุคลากร และด'านการบํารุงรักษา
บุคลากร อยู)ในระดับมากเท)ากัน ซ่ึงสามารถสรุปได'ว)า องค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว มีการนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช'ในการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว อยู)ในระดับท่ีมาก
ท่ีสุดและมาก ตามลําดับตามท่ีได'กล)าวมาข'างต'น จากผลการวิเคราะห�ข'อมูล ในการสัมภาษณ�
บุคลากรในองค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว และจากการกรอกแบบสอบถามของบุคลากร ซ่ึงเป9นผล
มาจากการท่ี องค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว ถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกรมส)งเสริมการปกครองส)วน
ท'องถ่ินได'ส)งเสริมให'องค�กรปกครองส)วนท'องถ่ิน มีระบบและกระบวนการทํางานท่ีต'องคํานึกถึงหลัก
ธรรมาภิบาล และท้ังนี้ยังถือปฏิบัติตามระเบียบด'านการบริหารงานบุคคลเป9นการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส)วนท'องถ่ิน พ.ศ.2542 ซ่ึงส)งเสริมให'องค�กร
�ก����ส)วนท'องถ่ินต)างๆ สามารถดําเนินการด'านการบริหารงานบุคคลอย)างเป9นอิสระตามความ
ต'องการของแต)ละท'องถ่ินภายใต'กฎหมายระเบียบท่ีกําหนด และยังถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส)วนตําบลจังหวัดลําปาง    เรื่องหลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส)วนตําบล  ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2545    โดยด'านท่ีมีการนํา
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติมากท่ีสุดคือ ด'านการฝ1กอบรมและพัฒนาบุคลากร ซ่ึงสอดคล'องกับงานวิจัย
ของ พัชรินทร�  นาคไพจิตร, (2553) พบว)า การสรรหาบุคลากร ควรเน'นระบบคุณธรรมและมีการ
ประชาสัมพันธ�อย)างท่ัวถึง      ควรรับพนักงานครูท่ีมีคุณวุฒิตรงกับตําแหน)งท่ีต'องการ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช'ในการบริหารงานเพ่ือให'การบริหารทรัพยากรมนุษย�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และผลงานวิจัยของ นรา  หัตถสิน, (2543) พบว)า ผู'บริหารของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม) มีความพึงพอใจต)อผลจากการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรทุกตําแหน)งอยู)
ในระดับมาก   ซ่ึงใช'หลักความเสมอภาคในการสรรหาบุคลากรโดยเปFดโอกาสให'ผู'ท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ'วนยื่นใบสมัครเข'าแข)งขันได'  
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การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช'ในการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเพียง  4  ด'าน  ประกอบด'วย หลัก
คุณธรรม หลักความโปร)งใส หลักการมีส)วนร)วม หลักความคุ'มค)า ท้ังนี้จากผลการวิเคราะห�ข'อมูล ใน
การสัมภาษณ�บุคลากรในองค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว และจากการกรอกแบบสอบถามของ
บุคลากร พบว)ามีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช'ในการบริหารงานบุคคลในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
เป9นรายด'าน พบว)าหลักธรรมาภิบาลท่ีองค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว นํามาใช'ในการบริหารงาน
บุคคล มากท่ีสุดคือ  หลักความโปร)งใส  ส)วนหลักคุณธรรม,หลักการมีส)วนร)วมและหลักความคุ'มค)า 
อยู)ในระดับมากตามลําดับ  ซ่ึงจากผลการวิจัยทําให'ทราบว)า การบริหารจัดการภายในองค�การบริหาร
ส)วนตําบลบ)อแฮ'ว ยึดถือหลักธรรมาภิบาลมาเป9นแนวทางในการปฏิบัติงานด'านการบริหารงานบุคคล
เพ่ือมีความต'องการให'การปฏิบัติงานด'านบริหารงานบุคคลมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากท่ีสุด ด'วยความเป9นธรรม และโปร)งใส ท้ังนี้เพ่ือเป9นขวัญและกําลังใจแก)บุคลากรทุกฝSาย ใน
องค�กร ซ่ึง สอดคล'องกับ ผลงานวิจัยของ สิริกัญญา  ค)ายหนองสวง, (2555)   พบว)าการเลือกใช'
วิธีการสรรหาบุคลากรท่ีดีท่ีสุด คือการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช'ในกระบวนการดําเนินการ    ชึ่งเป9น 
กระบวนการท่ีมีความยุติธรรม เป9นธรรม และผลงานวิจัยของ จันทรมงคล  พันธุ�พาณิชย�, (2553) 
พบว)า องค�การบริหารส)วนตําบลควรใช' หลักธรรมาภิบาล นําทางในการบริหารงาน และงานวิจัยของ 
ศรีพัชรา  สิทธิกําจร แก'วพิจิตร, (2551) พบว)า การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช'ในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมีความเหมาะสม และนําไปใช'ประโยชน�ได' 

ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะท่ัวไป 

จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําให'ทราบถึงว)าการนําธรรมาภิบาลมาใช'ในการปฏิบัติงานด'าน
การบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง อยู)ใน
ระดับมากท่ีสุด และการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช'มีคุณภาพอยู)ในระดับมาก ดังนั้นจึงเป9นข'อมูล
สําหรับผู'ท่ีมีส)วนเก่ียวข'องกับการบริหารจัดการขององค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว ควรนําไปเป9น
ข'อสารสนเทศในการวางแผน  ปรับปรุงและพัฒนาหน)วยงาน  และควรมีการจัดการเวทีเสวนาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว)างผู'บริหารกับบุคลากรในองค�การบริหารส)วนตําบลบ)อแฮ'ว เพ่ือจะได'
แลกเปลี่ยน เรียนรู' และสร'างความเข'าใจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลต)อไปให'มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  
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 ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลกับองค�กรปกครองส)วนท'องถ่ินอ่ืน เช)น 
เทศบาล  หรือ องค�การบริหารส)วนจังหวัด เพ่ือนําข'อมูลท่ีได'มาประยุกต�ใช'ในการปฏิบัติงาน 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลกับองค�การบริหารส)วนตําบลท่ีได'รับรางวัล
ดีเด)น ด'านการบริหารจัดการงานบุคคล เพ่ือนําข'อมูลท่ีได'มาประยุกต�ใช'ในการปฏิบัติงาน 
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เลขท่ีแบบสอบถาม����... 

 
แบบสอบถาม 

 
เร่ือง 

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  

���������������..�����������������������... 

 
คําช้ีแจง 
 การศึกษาในครั้งนี้เป�นส�วนหนึ่งของการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทสาขา
รัฐประศาสนศาสตร&มหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง 
 1.  แบบสอบถามนี้มีจุดประสงค&เพ่ือศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค&การ
บริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง แบบสอบถามฉบับนี้แบ�งออกเป�น 4 ตอน 
ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค&การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
    ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลขององค&การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�วอําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

ตอนท่ี 4 สอบถามป;ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช�ในการ
บริหารงานบุคคลขององค&การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

2.  แบบสอบถามฉบับนี้เป�นแบบสอบถามท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล เพ่ือทําการศึกษา
เรื่องธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค&การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง ข�อมูลต�างๆท่ีได�จากท�านจะเป�นประโยชน&และมีคุณค�าอย�างยิ่งต�อการศึกษาในครั้งนี้
ดังนั้นผู�ศึกษาใคร�ขอความร�วมมือจากท�านกรุณาตอบแบบสอบถามให�ครบทุกข�อตามความเป�นจริง
คําตอบของท�านจะไม�มีผลกระทบต�อตัวท�านแต�ประการใดเพราะผู�ศึกษาจะเก็บเป�นความลับโดยจะเสนอ
ผลงานในภาพรวมเท�านั้น 

ขอขอบพระคุณอย�างสูงยิ่งท่ีกรุณาให�ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

นิรัญญา  ไชยอินตา 



 

 
 

แบบสอบถาม 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว  

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  
 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย�ลงในช�อง�ท่ีตรงตามความเป�นจริงของท�าน 
 
ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ 

1.� ชาย    2.� หญิง 
 

2. อายุ 

1.�  น�อยกว�า  20 ป@   2.�  21-35 ป@ 

3.�  36-50 ป@    4.�  มากกว�า 50 ป@ 
 

3. การศึกษา 

1.� ตํ่ากว�าปริญญาตรี   2. �ปริญญาตรี 

3.� สูงกว�าปริญญาตรี    
 

4. ตําแหน�ง 

 1.� พนักงานส�วนตําบล  2. � ลูกจ�างประจํา 

3.� พนักงานจ�างท่ัวไป  4. � พนักงานจ�างตามภารกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ตอนท่ี 2  การบริหารงานบุคคลขององค&การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด

ลําปาง กรุณาทําเครื่องหมาย �  
ข�อคําถาม มาก

ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น�อย 
 
2 

น�อย
ท่ีสุด 
1 

 
การบริหารทรัพยากรมนุษย& 
1.การจัดหาบุคคล 
1.1 มีกระบวนการคัดเลือกท่ีเปDดเผย สามารถ 
ตรวจสอบได� 
1.2 มีการกําหนดทักษะความชํานาญท่ีสอดคล�อง 
กับตําแหน�งงาน 
1.3 มีการเปDดโอกาสให�ผู�มีคุณสมบัติมาสมัครได�อย�าง 
เท�าเทียมกันท้ังบุคลากรภายในและภายนอก 
1.4 มีการแต�งต้ังบุคลากรภายในองค&กรเป�น
คณะกรรมการสรรหา 
 

     

 

2.การฝFกอบรมและพัฒนาบุคลากร  
2.1 มีการกําหนดประสบการณ&และการฝFกอบรม 
ท่ีสอดคล�องกับตําแหน�งงาน 
2.2 มีการสํารวจความต�องการการเข�ารับการฝFกอบรม
ของบุคลากร 
2.3 มีการประชาสัมพันธ&แผนการฝFกอบรมให�บุคลากร
ทราบอย�างท่ัวถึง 
2.4 ในการคัดเลือกบุคลากรเข�ารับการฝFกอบรมพิจาณา 
จากคุณสมบัติ ความเหมาะสม และความรู�ความสามารถ 

 
 
 
 
 

     



 

 
 

ข�อคําถาม มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น�อย 
 
2 

น�อย
ท่ีสุด 
1 

 
3. การจูงใจบุคลากร 
3.1 มีการแต�งต้ังคณะกรรมการพิจาณาการเลื่อน 
ข้ันเงินเดือนอย�างเป�นทางการ 
3.2 มีการกําหนดเกณฑ&การประเมินการปฏิบัติงาน 
ท่ีชัดเจนและเป�นธรรม 
3.3 มีมาตรฐานการปฏิบัติงานแต�ละงานท่ีชัดเจนและ
สามา รถวั ด ได� ซ่ึ ง ไ ด� แก�  คุณภาพ  ปร ะสิ ท ธิ ภ าพ 
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
3.4 มีการเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีเป�นระบบโปร�งใสเป�นธรรม
และสามารถตรวจสอบได� 
 

     

 
4. การบํารุงรักษาบุคลากร 
4.1 มีการเลื่อนค�าตอบแทนท่ีชัดเจนและเป�นธรรม 
4.2 มีการประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
อย�างเป�นทางการ 
4.3 มีการสํารวจความต�องการเก่ียวกับสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน&เก้ือกูลเป�นระยะๆ 
4.4 มีมาตรฐานการปฏิบัติงานแต�ละงานท่ีชัดเจนสามารถ
วัดได�ซ่ึงได�แก� คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ 
ความอุตสาหะ 
 
 
 
 
 

 

     



 

 
 

ตอนท่ี 3  หลักธรรมาภิบาลขององค&การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
กรุณาทําเครื่องหมาย 

ข�อคําถาม 

มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น�อย 
 
2 

น�อย
ท่ีสุด 
1 

 
หลักธรรมาภิบาล 
1. หลักคุณธรรม 
1.1 มีการใช�หลักความรู� ความสามารถในการสรรหา
บุคลากร 
1.2 มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งท่ีชัดเจน 
1.3 มีการจัดฝFกอบรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
    ด�านความรู� ทักษะเจตคติความประพฤติคุณธรรม  
    และจริยธรรม 
1.4 มีการกําหนดค�าตอบแทนท่ีชัดเจนและเป�นธรรม 
 

     

 
2. หลักความโปร�งใส 
2.1 มีการติดประกาศรับสมัครอย�างเป�นทางการ 
ท่ีสํานักงาน 
2.2 มีหลักเกณฑ&คัดเลือกบุคลากรเข�ารับการฝFกอบรม 
ท่ีชัดเจน โปร�งใส สามารถตรวจสอบได� 
2.3 มีการเลื่อนตําแหน�งท่ีโปร�งใสชัดเจน 
2.4 มีการเลื่อนตําแหน�งจากการสอบคัดเลือกท่ีโปร�งใส
ตรวจสอบได� 
 
 
 
 
 
 
 

     



 

 
 

ข�อคําถาม 

มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น�อย 
 
2 

น�อย
ท่ีสุด 
1 

 
3. หลักการมีส�วนร�วม 
3.1 มีการคัดเลือกคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
    อย�างโปร�งใส ไม�ถูกครอบงําจากอิทธิพลใด ๆ 
3.2 มีการส�งเสริมสุขภาพบุคลากร เช�น มีการตรวจสุขภาพ 
     ประจําป@กิจกรรมนันทนาการและกายบริหาร 
3.3 มีการเปDดโอกาสให�บุคลากรร�วมกันกําหนดหลักสูตร
ในการฝFกอบรม 
3.4 มีการสํารวจความต�องการเก่ียวกับสวัสดิการและ 
สิทธิประโยชน&เก้ือกูลเป�นระยะ 

     

 
4. หลักความคุ�มค�า 
4.1 มีการทดสอบความถนัดและความคล�องแคล�ว 
ในการปฏิบัติงาน 
4.2 มีการติดตามการนําผลการฝFกอบรมไปประยุกต& 
ใช&�ในการปฏิบัติงาน 
4.3 มีหลักการจูงใจการทํางานให�เต็มท่ีเต็มความสามารถ 
4.4 มีการจัดทําระบบปLองกันอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน 
จากการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 



 

 
 

ตอนท่ี 4 ป;ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช�ในการบริหารงานบุคคลของ
องค&การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  

 

...............................................................................................................................................
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ขอขอบพระคุณอย�างสูงยิ่งท่ีให�ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 



 

 
 

ประเด็นคําถามในการสัมภาษณ� 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ องค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว 

 อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
 
รายละเอียดเนื้อหาท่ีสัมภาษณ� 

1. หลักธรรมาภิบาลมีผลต�อการจัดหาบุคคลในองค&กรของท�านหรือไม� อย�างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. การฝFกอบรมและพัฒนาบุคลากร มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช�ในองค&กรหรือไม� อย�างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ท�านเห็นว�าผู�บริหารนําหลักธรรมาภิบาลมาสร�างเป�นแรงจูงใจให�กับบุคลากรในองค&กร  หรือไม� 
อย�างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................. 

4. ท�านเห็นว�า ผู�บริหารมีการนําหลักธรรมาภิบาลในเรื่องใด มาใช�มากท่ีสุด ในการบํารุงรักษาบุคลากร
และคิดว�าเป�นเพราะเหตุผลใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวน

ตําบลบอแฮว  อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  ตามหลักธรรมาภิบาล  ซ่ึงใชประชากรและกลุมตัวอยาง

เดียวกันในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบอแฮว  อําเภอเมืองลําปาง 

จังหวัดลําปาง  จํานวน 4 5 คน  และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับ

ขอมูลกลับคืนมาท้ังหมด โดยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ทางสถิติดวยสถิติเชิง

พรรณนา คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวา บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด

ลําปาง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีชวงอายุระหวาง 36-50 ปมากท่ีสุด 

สวนใหญสมรสแลว และมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ โดยมีตําแหนงพนักงาน

จางท่ัวไปเปนสวนใหญและสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 5,000 - 20,000 บาท  

ประสิทธิภาพโดยรวมในการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบอแฮว อําเภอ

เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  อยูในระดับมาก 

ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบอแฮว 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหานอยตามลําดับ ไดแก องคการ

บริหารสวนตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ควรใหการสนับสนุนบุคลากรไดเขารับ

การฝกอบรมจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน และองคการบริหารสวนตําบลบอแฮว อําเภอ

เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ควรจัดใหมีวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัยและมากเพียงพอ 
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Abstract 

 

          The aims of this study were to study the eff iciency of the personnel 

administration of Borhaew Sub-district Administrative Organization (BSAO),   Mueang 

Lampang district, Lampang province and  the problems and recommendations 

concerning the administrative efficiency of personnel administrat ion of BSAO. The 

population and sample for this study was the 46 respondents of the personnel of 

the BSAO.  In this study, a questionnaire was adopted as a tool for data collection.   

All data were collected back, which had been analyzed by using statistical software 

packages for descriptive statistics of frequencies, percentage, mean and standard 

deviation. 

          The results of the study showed that most of the respondents of the BSAO 

personnel, Mueang Lampang district,  Lampang province were male.  Their ages 

ranged be of 36-50 year-of-age with marriage status and most of their education 

was in the level lower than bachelor’s degree level.  Most of their positions were 

general workers with the average monthly incomes between 5,000-20,000 baht. 

          The overall eff iciency of the personnel administrat ion of the BSAO 

was at a high level. 



          Problems and  suggestions of the personnel administrat ion of the BSAO, 

Mueang Lampang district, Lampang province, described by descending order of data 

frequency, concluded that the BSAO should support the personnel to receive 

training from the Department of Local Administration and the BSAO should arrange 

to have modern and sufficient work materials respectively.   

 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เลขท่ีแบบสอบถาม����... 

 
แบบสอบถาม 

 
เร่ือง 

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ ว 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  

���������������..�����������������������... 

 
คําช้ีแจง 
 การศึกษาในครั้งนี้เป�นส�วนหนึ่งของการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทสาขา
รัฐประศาสนศาสตร&มหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง 
 1.  แบบสอบถามนี้มีจุดประสงค&เพ่ือศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค&การ
บริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง แบบสอบถามฉบับนี้แบ�งออกเป�น 4 ตอน 
ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค&การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
    ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลขององค&การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�วอําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

ตอนท่ี 4 สอบถามป;ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช�ในการ
บริหารงานบุคคลขององค&การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

2.  แบบสอบถามฉบับนี้เป�นแบบสอบถามท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล เพ่ือทําการศึกษา
เรื่องธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค&การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง ข�อมูลต�างๆท่ีได�จากท�านจะเป�นประโยชน&และมีคุณค�าอย�างยิ่งต�อการศึกษาในครั้งนี้
ดังนั้นผู�ศึกษาใคร�ขอความร�วมมือจากท�านกรุณาตอบแบบสอบถามให�ครบทุกข�อตามความเป�นจริง
คําตอบของท�านจะไม�มีผลกระทบต�อตัวท�านแต�ประการใดเพราะผู�ศึกษาจะเก็บเป�นความลับโดยจะเสนอ
ผลงานในภาพรวมเท�านั้น 

ขอขอบพระคุณอย�างสูงยิ่งท่ีกรุณาให�ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

นิรัญญา  ไชยอินตา 



 

 
 

แบบสอบถาม 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ ว  

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  
 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย�ลงในช�อง�ท่ีตรงตามความเป�นจริงของท�าน 
 
ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ 

1.� ชาย    2.� หญิง 
 

2. อายุ 

1.�  น�อยกว�า  20 ป@   2.�  21-35 ป@ 

3.�  36-50 ป@    4.�  มากกว�า 50 ป@ 
 

3. การศึกษา 

1.� ตํ่ากว�าปริญญาตรี   2. �ปริญญาตรี 

3.� สูงกว�าปริญญาตรี    
 

4. ตําแหน�ง 

 1.� พนักงานส�วนตําบล  2. � ลูกจ�างประจํา 

3.� พนักงานจ�างท่ัวไป  4. � พนักงานจ�างตามภารกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ตอนท่ี 2  การบริหารงานบุคคลขององค&การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด

ลําปาง กรุณาทําเครื่องหมาย �  
ข อคําถาม มาก

ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น�อย 
 
2 

น�อย
ท่ีสุด 
1 

 
การบริหารทรัพยากรมนุษย& 
1.การจัดหาบุคคล 
1.1 มีกระบวนการคัดเลือกท่ีเปDดเผย สามารถ 
ตรวจสอบได� 
1.2 มีการกําหนดทักษะความชํานาญท่ีสอดคล�อง 
กับตําแหน�งงาน 
1.3 มีการเปDดโอกาสให�ผู�มีคุณสมบัติมาสมัครได�อย�าง 
เท�าเทียมกันท้ังบุคลากรภายในและภายนอก 
1.4 มีการแต�งต้ังบุคลากรภายในองค&กรเป�น
คณะกรรมการสรรหา 
 

     

 

2.การฝFกอบรมและพัฒนาบุคลากร  
2.1 มีการกําหนดประสบการณ&และการฝFกอบรม 
ท่ีสอดคล�องกับตําแหน�งงาน 
2.2 มีการสํารวจความต�องการการเข�ารับการฝFกอบรม
ของบุคลากร 
2.3 มีการประชาสัมพันธ&แผนการฝFกอบรมให�บุคลากร
ทราบอย�างท่ัวถึง 
2.4 ในการคัดเลือกบุคลากรเข�ารับการฝFกอบรมพิจาณา 
จากคุณสมบัติ ความเหมาะสม และความรู�ความสามารถ 

 
 
 
 
 

     



 

 
 

ข อคําถาม มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น�อย 
 
2 

น�อย
ท่ีสุด 
1 

 
3. การจูงใจบุคลากร 
3.1 มีการแต�งต้ังคณะกรรมการพิจาณาการเลื่อน 
ข้ันเงินเดือนอย�างเป�นทางการ 
3.2 มีการกําหนดเกณฑ&การประเมินการปฏิบัติงาน 
ท่ีชัดเจนและเป�นธรรม 
3.3 มีมาตรฐานการปฏิบัติงานแต�ละงานท่ีชัดเจนและ
สามา รถวั ด ได� ซ่ึ ง ไ ด� แก�  คุณภาพ  ปร ะสิ ท ธิ ภ าพ 
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
3.4 มีการเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีเป�นระบบโปร�งใสเป�นธรรม
และสามารถตรวจสอบได� 
 

     

 
4. การบํารุงรักษาบุคลากร 
4.1 มีการเลื่อนค�าตอบแทนท่ีชัดเจนและเป�นธรรม 
4.2 มีการประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
อย�างเป�นทางการ 
4.3 มีการสํารวจความต�องการเก่ียวกับสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน&เก้ือกูลเป�นระยะๆ 
4.4 มีมาตรฐานการปฏิบัติงานแต�ละงานท่ีชัดเจนสามารถ
วัดได�ซ่ึงได�แก� คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ 
ความอุตสาหะ 
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หลักธรรมาภิบาล 
1. หลักคุณธรรม 
1.1 มีการใช�หลักความรู� ความสามารถในการสรรหา
บุคลากร 
1.2 มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งท่ีชัดเจน 
1.3 มีการจัดฝFกอบรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
    ด�านความรู� ทักษะเจตคติความประพฤติคุณธรรม  
    และจริยธรรม 
1.4 มีการกําหนดค�าตอบแทนท่ีชัดเจนและเป�นธรรม 
 

     

 
2. หลักความโปร�งใส 
2.1 มีการติดประกาศรับสมัครอย�างเป�นทางการ 
ท่ีสํานักงาน 
2.2 มีหลักเกณฑ&คัดเลือกบุคลากรเข�ารับการฝFกอบรม 
ท่ีชัดเจน โปร�งใส สามารถตรวจสอบได� 
2.3 มีการเลื่อนตําแหน�งท่ีโปร�งใสชัดเจน 
2.4 มีการเลื่อนตําแหน�งจากการสอบคัดเลือกท่ีโปร�งใส
ตรวจสอบได� 
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3. หลักการมีส�วนร�วม 
3.1 มีการคัดเลือกคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
    อย�างโปร�งใส ไม�ถูกครอบงําจากอิทธิพลใด ๆ 
3.2 มีการส�งเสริมสุขภาพบุคลากร เช�น มีการตรวจสุขภาพ 
     ประจําป@กิจกรรมนันทนาการและกายบริหาร 
3.3 มีการเปDดโอกาสให�บุคลากรร�วมกันกําหนดหลักสูตร
ในการฝFกอบรม 
3.4 มีการสํารวจความต�องการเก่ียวกับสวัสดิการและ 
สิทธิประโยชน&เก้ือกูลเป�นระยะ 

     

 
4. หลักความคุ�มค�า 
4.1 มีการทดสอบความถนัดและความคล�องแคล�ว 
ในการปฏิบัติงาน 
4.2 มีการติดตามการนําผลการฝFกอบรมไปประยุกต& 
ใช&�ในการปฏิบัติงาน 
4.3 มีหลักการจูงใจการทํางานให�เต็มท่ีเต็มความสามารถ 
4.4 มีการจัดทําระบบปLองกันอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน 
จากการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 



 

 
 

ตอนท่ี 4 ป;ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช�ในการบริหารงานบุคคลของ
องค&การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ�ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  
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ขอขอบพระคุณอย�างสูงยิ่งท่ีให�ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 



 

 
 

ประเด็นคําถามในการสัมภาษณ� 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ องค�การบริหารส�วนตําบลบ�อแฮ ว 

 อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
 
รายละเอียดเนื้อหาท่ีสัมภาษณ� 

1. หลักธรรมาภิบาลมีผลต�อการจัดหาบุคคลในองค&กรของท�านหรือไม� อย�างไร 
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2. การฝFกอบรมและพัฒนาบุคลากร มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช�ในองค&กรหรือไม� อย�างไร 
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3. ท�านเห็นว�าผู�บริหารนําหลักธรรมาภิบาลมาสร�างเป�นแรงจูงใจให�กับบุคลากรในองค&กร  หรือไม� 
อย�างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................. 

4. ท�านเห็นว�า ผู�บริหารมีการนําหลักธรรมาภิบาลในเรื่องใด มาใช�มากท่ีสุด ในการบํารุงรักษาบุคลากร
และคิดว�าเป�นเพราะเหตุผลใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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