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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ  เพ่ือศึกษาการปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สาํนักบริหารกลาง สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ และ

เพ่ือศึกษาเปรียบเทยีบระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร กลุ่มบริหารงาน

บุคคล สาํนักบริหารกลาง สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ จาํแนกตามสภาพทางประชากร ซ่ึง

ประกอบด้วยเพศ ระดับการศึกษา ประเภทการจ้าง และรายได้  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลเป็นแบบสอบถามโดยมีสมมติฐานในการวิจัยดังน้ี คือ สมมติฐานที่ 1 บุคลากร กลุ่ม

บริหารงานบุคคล สาํนักบริหารกลาง สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  ที่มีการศึกษาต่างกนัมี

การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ต่างกัน สมมติฐานที่ 2 บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่ มีประเภทการจ้างต่างกันมีการ

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ต่างกัน และสมมติฐานที่ 3 บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สาํนักบริหารกลาง สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ที่มีรายได้ต่างกนัมีการปฏบิัติงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลที่ต่างกนั นาํมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (x̄ ) และค่า

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทาํการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติอ้างองิคือ One - Way 

ANOVA ผลการวิจัยพบว่า         

 บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สาํนักบริหารกลาง สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุมี

การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นหลัก

ต่างๆ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สดุ 4 หลัก คือ หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม 

และหลักความคุ้มค่า และอยู่ในระดับมาก 2 หลัก คือ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความโปร่งใส 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สาํนักบริหาร

กลาง สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุที่มีการศึกษาต่างกนัมีการปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภิ

บาลที่ไม่ต่างกนั 2) บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สาํนักบริหารกลาง สาํนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขที่มีประเภทการจ้างต่างกันมีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ต่างกัน  3) 

                                                        
*
 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สาํนักบริหารกลาง สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุที่มีรายได้

ต่างกนัมีการปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ไม่ต่างกนั 

 

1. บทนาํ 
 ในปัจจุบัน การปฏบิัติงานในองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐและภาคเอกชน มีการ

มุ่งหวังไปที่เป้าหมายใหญ่ขององค์กร หรือ วิสัยทัศน์ขององค์กร (Vision) ถือว่าเป็นเป้าหมาย

สูงสุดขององค์กร ซ่ึงมีปัจจัยต่างๆมากมายที่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน  แต่สิ่งสาํคัญที่ถือว่า

เป็นความต้องการอกีด้านหน่ึง โดยเฉพาะภายในองค์การภาครัฐ คือ ความต้องการในการบริหาร

จัดการที่โปร่งใสและยุติธรรม (Good Governance) หรือ การปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

ซ่ึงแต่ละบุคคลในองค์กรมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านเพศ การศึกษา  

ประเภทการจ้าง และรายได้ ปัจจัยต่างๆล้วนแต่มีความสมัพันธก์บัผลการปฏบิัติงานว่าจะออกมา

ตรงตามวิสยัทศัน์ หรือ ระดับการปฏบิัติในระดับใด 

 ในประเทศไทย ธรรมาภิบาลได้กลายเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการที่

เกื้อหนุนสังคมประชาธิปไตย ได้มีการเสนอและกล่าวถึงแนวคิดน้ีอย่างกว้างขวาง ตัวอย่างที่เหน็

อย่างเป็นรูปธรรม คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ที่ใช้ในปัจจุบันน้ีได้

บัญญัติมาตราต่างๆ ที่สมัพันธ์กบัหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏบิัติอย่างจริงจัง จะทาํให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ มีการตรวจสอบการทาํงานของรัฐโดยประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

และระบบบริหารของรัฐมีความยุติธรรมและเป็นที่เช้ือถือทั้งในและต่างประเทศ อกีทั้งนาํไปสู่การ

ปฏบิัติอย่างจริงจัง จะทาํให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ มีการตรวจสอบการทาํงานของรัฐ

โดยประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และระบบบริหารของรัฐมีความยุติธรรมและเป็นที่เช่ือถือทั้ง

ในและต่างประเทศ อกีทั้งนาํไปสู่การลดการทุจริตซ่ึงเป็นปัญหาเร้ือรังของบ้านเมืองได้ นอกจากน้ี

ยังมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่ออกมาเพ่ือ

การน้ีโดยเฉพาะ อย่างไรกต็ามการที่จะทราบว่ามีการนาํหลักธรรมาภิบาลไปปฏบิัติให้เป็นผล

หรือไม่ จาํเป็นต้องมีเคร่ืองช้ีวัดที่เหมาะสมและเช่ือถือได้  (สถาบันพระปกเกล้า, 2549, น. 9-

11) 

 ดังน้ัน ทางผู้วิจัยมีความต้องการในการศึกษาการปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย

จาํกัดขอบเขตไปที่บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สาํนักบริหารกลาง สาํนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ทางผู้วิจัยได้ปฏบิัติงานอยู่  

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สาํนักบริหารกลาง สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  และเพ่ือ

ศึกษาเปรียบเทยีบระดับการปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สาํนักบริหารกลาง สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โดยจาํแนกตามสภาพทางปัจจัยส่วนบุคคล  
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2. ขอบเขตการวิจยั         

  1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

   การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) ได้เกบ็รวบรวมข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่างมีจาํนวนทั้งหมด 145 ตัวอย่าง ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มงาน/ฝ่ายงานในกลุ่มบริหารงาน

บุคคล ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จาํนวน 11 ตัวอย่าง กลุ่มงานอัตรากาํลัง จาํนวน 20 ตัวอย่าง 

กลุ่มงานสรรหาบุคคล จาํนวน 7 ตัวอย่าง กลุ่มงานบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ จาํนวน 7 

ตัวอย่าง กลุ่มงานพัฒนาระบบและมาตรฐานงาน จาํนวน 7 ตัวอย่าง กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง จาํนวน 

16 ตัวอย่าง กลุ่มงานเงินเดือนและการถือจ่าย จาํนวน 37 ตัวอย่าง กลุ่มงานทะเบียนประวัติและ

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จํานวน 19 ตัวอย่าง กลุ่มงานประเมินบุคคลและวิชาการ จํานวน 11 

ตัวอย่าง และกลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 10 ตัวอย่าง เกบ็รวบรวมข้อมูล

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 ถงึเดือนมีนาคม พ.ศ.2558  

 2. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

    เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างขึ้นจากการ  

ทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 

ส่วน คือส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลทั่วไป  ได้แก่  เพศ การศึกษา ประเภทการจ้าง และ

รายได้ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัหลักธรรมาภิบาล  ได้แก่  หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส  

หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลักคุณธรรม โดยผู้วิจัยได้ใช้

แบบทดสอบแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของไลเคริท ์(Likert’s Scale) 

และลักษณะของคาํถามกาํหนดให้ผู้ตอบได้เลือกตอบ (Checklist)    

 3. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

    สาํหรับการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยได้ไปแจกแบบสอบถามแก่ตัวอย่าง

และเป็นผู้เกบ็รวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม

เพ่ือให้บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตอบแบบสอบถาม

ทั้งสิ้น 145 คน และนาํข้อมูลที่ได้ไปทาํการวิเคราะห์ผลต่อไป     

 4. การวิเคราะหข์อ้มูล 

 สาํหรับสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจะนาํข้อมูลที่เกบ็รวบรวมได้จากการสุ่มตัวอย่าง

มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS (Statistical Package for The Social 

Sciences) สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการ

วิเคราะห์ข้อมูลในรูปของการบรรยาย ลักษณะของข้อมูลที่เกบ็รวบรวมมาได้ เพ่ืออธบิายถึงภมิู

หลังของปัจจัยส่วนบุคคลของตัวอย่าง การรับรู้  และความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามหลัก 
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ธรรมาภิบาลของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สาํนักบริหารกลาง สาํนักงานปลัดประทรวง

สาธารณสขุ 

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  

1.2 ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean หรือX )  

1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD)  

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอ้างองิ  (Inferential Statistics) 

เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมูลบางส่วนซ่ึงเรียกว่าตัวอย่าง และข้อมูลจากตัวอย่างน้ีจะเป็นตัวแทนของ

บุคลากรทั้งหมดตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ที่จะนาํไปสู่ผลสรุปเกี่ยวกบับุคลากร เพ่ือใช้ในการ

ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ ค่า ค่า One - Way ANOVA ในการเปรียบเทยีบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียของตัวแปรอิสระ ซ่ึงจาํแนกออกเป็น 2 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ ระดับการศึกษา ประเภทการ

จ้าง และรายได้ สาํหรับค่านัยสาํคัญทางสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์คร้ังน้ี กาํหนดไว้ที่ระดับ .05 

 

3. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั 
สรุปผล 

 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของข้อมูลตัวอย่างบุคลากร พบว่า บุคลากร กลุ่มบริหารงาน

บุคคล สาํนักบริหารกลาง สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 75.2 และเป็นเพศชาย จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 

24.8 ระดับการศึกษาของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 

117 คน คิดเป็นร้อยละ 80.7 รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 

15.9 และตํ่ากว่าปริญญาตรีมีจาํนวนน้อยที่สดุ คือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 ตามลาํดับ ประเภท

การจ้างของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 77.2 

รองลงมา คือ พนักงานราชการ จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4  และลูกจ้างประจาํมีจาํนวน

น้อยที่สุด คือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามลาํดับ รายได้ของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สาํนักบริหารกลาง สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีรายได้ 

20,001 ขึ้นไป จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 รองลงมา คือ 15,001 – 20,000 จาํนวน 

55 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 และ 8,000 – 15,000  จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 

ตามลาํดับ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล  สาํนักบริหารกลาง สาํนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในหลักความรับผิดชอบ 

หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักความคุ้มค่า มากที่สุด รองลงมา คือ หลักการมีส่วนร่วม
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และหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก ตามลาํดับ เม่ือวิเคราะห์เป็นหลักต่างๆ สามารถจาํแนกได้ 

ดังน้ี 

 หลักนิติธรรม บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  มีการปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม อยู่ในระดับมาก

ที่สุด เม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า บุคลากรมีการปฏบิัติงานตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ปฏบิัติ

ตนตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ส่งเสริม บอกกล่าว ให้ผู้ที่มาติดต่องานกับท่าน

ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานของตน และให้สิทธิและอิสระในการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่

ติดต่องานกบัท่าน มีค่าเฉล่ียมากที่สดุ ตามลาํดับ 

 หลักความโปร่งใส บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สาํนักบริหารกลาง สาํนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ มีการปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักความโปร่งใส อยู่ในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า บุคลากรสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลที่จาํเป็นและเป็นประโยชน์ในการ

ทาํงานให้แก่ประชาชนหรือผู้ที่มาติดต่องานอย่างสมํ่าเสมอและปฏบิัติงานตามตัวช้ีวัดขององค์กร

อย่างเคร่งครัด มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ตามลาํดับ รองลงมา คือ เป็นที่ยอมรับของประชาชน หรือ

เครือข่ายที่ได้ติดต่อในการปฏบิัติงานและได้สาํรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการติดต่องาน มี

ค่าเฉล่ียมาก ตามลาํดับ 

 หลักความรับผิดชอบ  บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สาํนักบริหารกลาง สาํนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักความรับผิดชอบ อยู่ใน

ระดับมากที่สดุ เม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า หากบุคลากรได้รับการมอบหมายงาน จะรับผิดชอบ

งานและทาํงานอย่างเตม็ศักยภาพ มีค่าเฉล่ียมากที่สดุ ยอมรับผลการดาํเนินงานที่ได้ทาํไป ทั้งรับ

ผดิและรับชอบ ปฏบิัติงานเสรจ็ตรงต่อเวลา รวมทั้งมีคุณภาพและยอมรับได้ และในการทาํงาน จะ

ประเมินการทาํงานของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียมากที่สดุ ตามลาํดับ 

 หลักความคุ้มค่า บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับ

มากที่สุด เม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า บุคลากรใช้อุปกรณ์สาํนักงานโดยไม่มีการเปล่ียนใหม่

บ่อยคร้ังและ ตระหนักถึงการประหยัดงบประมาณในหน่วยงานของท่าน มีค่าเฉล่ียมากที่สุด 

ตามลาํดับ รองลงมา คือผู้มาใช้บริการหรือติดต่อราชการมีความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของ

ท่านและผลงานที่ท่านทาํสาํเร็จลุล่วงคุ้มค่าทางด้านปริมาณ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี

ค่าเฉล่ียมากที่สดุเท่ากนั 

 หลักการมีส่วนร่วม บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สาํนักบริหารกลาง สาํนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  มีการปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า บุคลากรเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้ที่มาติดต่องานได้แสดง

ความคิดเหน็หรือแนวทางในการปฏิบัติงานของตัวเอง  บุคลากรเข้าร่วมประชุม โครงการ หรือ
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กิจกรรมของหน่วยงานทุกคร้ัง  บุคลากรร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน และแสดงความ

คิดเหน็ในเร่ืองต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียมาก ตามลาํดับ 

 หลักคุณธรรม บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก

ที่สุด เม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า บุคลากรไม่เคยถูกร้องเรียนในประเด็นการปฏิบัติงานที่

ผิดพลาดจากผู้ที่ติดต่อ มีหลักพระพุทธศาสนาเป็นหลักประจาํใจในการปฏบิัติงาน กล้าตัดสนิใจ

ในประเดน็ต่างๆ เม่ือเหน็ว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสม และถูกต้อง และควบคุม ดูแล ผู้ที่ติดต่องานใน

การปฏบิัติงานให้อยู่ในกฎเกณฑก์ารปฏบิัติงาน มีค่าเฉล่ียมากที่สดุ ตามลาํดับ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานจากสมมติฐานการวิจัย 3 ประการ ได้ผลการทดสอบ คือ ผล

การทดสอบสมมติฐานที่ 1 บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สาํนักบริหารกลาง สาํนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ที่มีการศึกษาต่างกนัมีการปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ไม่ต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล ที่มีประเภทการจ้างต่างกนัมีการ

ปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ต่างกนั และผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 3 บุคลากร กลุ่ม

บริหารงานบุคคล ที่มีรายได้ต่างกนัมีการปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภบิาลที่ไม่ต่างกนั 

  

อภิปรายผลการวิจยั          

 ผลการศึกษาการปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สาํนักบริหารกลาง สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี  

 หลักนิติธรรม   บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สาํนักบริหารกลาง สาํนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระดับความคิดเหน็โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ เม่ือพิจารณาแต่ละ

ข้อคาํถามพบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเหน็อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ บุคลากรมีการ

ปฏบิัติงานตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด , ปฏบิัติตนตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานอย่างเคร่งครัด, 

ส่งเสริม บอกกล่าว ให้ผู้ที่มาติดต่องานกบัท่านปฏบิัติงานตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานของตน และ

ให้สิทธิและอิสระในการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่ติดต่องานกับท่าน จะเห็นว่าบุคลากร ซ่ึงเป็นบุคลากร

ของรัฐ มีการส่งเสริมและให้ความสาํคัญกับการปฏบิัติงานในกฎหมายและข้อระเบียบ กฎเกณฑ์

ของหน่วยงาน 

 หลักความโปร่งใส  บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สาํนักบริหารกลาง สาํนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระดับความคิดเหน็โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาแต่ละข้อ

คําถามพบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก  ตามลําดับ ได้แก่ 

บุคลากรสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลที่จาํเป็นและเป็นประโยชน์ในการทาํงานให้แก่ประชาชนหรือผู้ที่มา

ติดต่องานอย่างสมํ่าเสมอ, ปฏบิัติงานตามตัวช้ีวัดขององค์กรอย่างเคร่งครัด , เป็นที่ยอมรับของ

ประชาชน หรือเครือข่ายที่ได้ติดต่อในการปฏิบัติงาน และได้สาํรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้

1101



บริการติดต่องาน จะเหน็ว่าบุคลากร ซ่ึงเป็นบุคลากรของรัฐ มีจรรยาบรรณในการปฏบิัติงานที่ต้อง

มีความโปร่งใส ไม่ทุจริต 

 หลักความรับผิดชอบ บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สาํนักบริหารกลาง สาํนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระดับความคิดเหน็โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ เม่ือพิจารณาแต่ละ

ข้อคาํถามพบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ หากบุคลากร

ได้รับการมอบหมายงาน จะรับผิดชอบงานและทาํงานอย่างเตม็ศักยภาพ, ยอมรับผลการ

ดาํเนินงานที่ได้ทาํไป ทั้งรับผิดและรับชอบ, ปฏิบัติงานเสรจ็ตรงต่อเวลา รวมทั้งมีคุณภาพและ

ยอมรับได้ และในการทาํงาน จะประเมินการทาํงานของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ จะเหน็ว่าบุคลากร 

ซ่ึงเป็นบุคลากรของรัฐ มีการปฏบิัติงานที่ต้องมีความรับผิดชอบในภารกิจแลหน้าที่ของตนอย่าง

สมํ่าเสมอ ไม่ละทิ้งหน้าที่ของทางราชการ ซ่ึงอาจทาํให้ประชาชนเดือดร้อนได้ 

 หลักความคุ้มค่า บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สาํนักบริหารกลาง สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระดับความคิดเหน็โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ เม่ือพิจารณาแต่ละ

ข้อคําถามพบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ บุคลากรใช้

อุปกรณ์สาํนักงานโดยไม่มีการเปล่ียนใหม่บ่อยคร้ัง, ตระหนักถึงการประหยัดงบประมาณใน

หน่วยงานของท่าน, ผู้มาใช้บริการหรือติดต่อราชการมีความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของท่าน

และผลงานที่ท่านทาํสาํเรจ็ลุล่วงคุ้มค่าทางด้านปริมาณ มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล จะเหน็ว่า

บุคลากร ซ่ึงเป็นบุคลากรของรัฐ มีการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สดุ ทั้งทรัพยากร

มนุษย์และทรัพยากรที่เป็นอปุกรณส์าํนักงาน 

 หลักการมีส่วนร่วม บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สาํนักบริหารกลาง สาํนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระดับความคิดเหน็โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาแต่ละข้อ

คาํถามพบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเหน็อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ บุคลากรเปิดโอกาสให้

ประชาชนหรือผู้ที่มาติดต่องานได้แสดงความคิดเห็นหรือแนวทางในการปฏิบัติงานของตัวเอง  

บุคลากร, เข้าร่วมประชุม โครงการ หรือกจิกรรมของหน่วยงานทุกคร้ัง, บุคลากรร่วมแก้ไขปัญหา

ที่เกดิขึ้นในหน่วยงาน  และแสดงความคิดเหน็ในเร่ืองต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในหน่วยงาน จะ

เหน็ว่าบุคลากร ซ่ึงเป็นบุคลากรของรัฐ มีการทาํงานเป็นทมี เพ่ือภารกจิที่ต้องให้การระดมสมอง 

ทั้งการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

 หลักคุณธรรม บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ มีระดับความคิดเหน็โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ  เม่ือพิจารณาแต่ละ

ข้อคาํถามพบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเหน็อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ บุคลากรไม่เคย

ถูกร้องเรียนในประเดน็การปฏบิัติงานที่ผิดพลาดจากผู้ที่ติดต่อ,  มีหลักพระพุทธศาสนาเป็นหลัก

ประจาํใจในการปฏบิัติงาน,  กล้าตัดสนิใจในประเดน็ต่างๆ เม่ือเหน็ว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสม และ

ถูกต้อง, และควบคุม ดูแล ผู้ที่ติดต่องานในการปฏบิัติงานให้อยู่ในกฎเกณฑ์การปฏิบัติงาน จะ
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เห็นว่าบุคลากร ซ่ึงเป็นบุคลากรของรัฐ ใช้หลักคําสอนของศาสนา เป็นคติประจําใจในการ

ปฏบิัติงาน และยอมรับในข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของประชาชน 

  

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั         

 จากการศึกษาการปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สาํนักบริหารกลาง สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี                           

 หลักความโปร่งใสมีระดับความคิดเหน็น้อยที่สดุ โดยผู้วิจัยเสนอแนะให้บุคลากร กลุ่ม

บริหารงานบุคคล สาํนักบริหารกลาง สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ มีการร่วมกนัสนับสนุน

ในการสร้างความโปร่งใสให้แก่บุคลากร โดยการจัดตั้งโครงการ กจิกรรม เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร

มีคติประจาํใจของหลักความโปร่งใสในการปฏบิัติงาน     

 หลักการมีส่วนร่วม จากการวิจัย หลักการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยเสนอแนะให้บุคลากร กลุ่ม

บริหารงานบุคคล สาํนักบริหารกลาง สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ มีการให้ความสาํคัญกบั

การทาํงานเป็นทมีและกระตุ้นให้บุคลากรร่วมมือกนัพัฒนาองค์กร    

 หลักความคุ้มค่า จากการวิจัย หลักความคุ้มค่า ผู้วิจัยเสนอแนะให้บุคลากร กลุ่ม

บริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการประหยัด

ทรัพยากรทุกประเภท มีการรณรงค์ให้บุคลากรใช้อปุกรณส์าํนักงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด 

 หลักนิติธรรม จากการวิจัย หลักนิติธรรม ผู้วิจัยเสนอแนะให้บุคลากร กลุ่มบริหารงาน

บุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการร่วมมือกันบอกกล่าว 

ตักเตือน เม่ือมีบุคลากรปฏิบัติงานผิดกฎเกณฑ์ขององค์กร หรือส่งเสริมให้ปฏบิัติตามกฎหมาย

 หลักคุณธรรม จากการวิจัย หลักคุณธรรม ผู้วิจัยเสนอแนะให้บุคลากร กลุ่มบริหารงาน

บุคคล สาํนักบริหารกลาง สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ มีเสนอโครงการเกี่ยวกบัการอบรม

ทางพระพุทธศาสนาให้แก่บุคลากร มีความใจเยน็ รู้จักคิดก่อนลงมือทาํเสมอ  

 หลักความรับผิดชอบ จากการวิจัย หลักความรับผิดชอบ มีระดับความคิดเห็นมาก

ที่สุด ผู้ วิจัยเสนอแนะให้บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ สนับสนุนให้บุคลากรมีกาํลังใจในการปฏบิัติงานที่ได้ทาํอยู่แล้วให้ดีขึ้น

ไป โดยมีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจให้

ปฏิบัติงานที่ดีต่อไป และให้กาํลังใจกับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ไม่ดีให้พัฒนาตนเองเพ่ือการ

ปฏบิัติงานที่ดีต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยคร้ังต่อไป เพ่ือการทาํวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาการปฏิบัติงานที่มี

ความสมัพันธ์กบัหลักความโปร่งใส เพ่ือส่งเสริมหลักความโปร่งใสให้แก่ระบบราชการตั้งแต่กลุ่ม

ย่อยในหน่วยงานของเรา จนถงึกลุ่มใหญ่ที่หน่วยงานของเราสงักดัด้วย ในสาํนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงแนวทางการสร้างหลักธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 
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เพ่ือส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพราะหลักธรรมาภิบาลเป็นพันธกิจในกรอบ

ยุทธศาสตร์สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุที่ควรส่งเสริมต่อไป 
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