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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร กลุ่มบริหารงาน
บุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จําแนกตามสภาพทางประชากร ซึ่ง
ประกอบด้ วยเพศ ระดับการศึกษา ประเภทการจ้ าง และรายได้ เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล เป็ นแบบสอบถามโดยมี ส มมติ ฐ านในการวิจั ย ดัง นี้ คือ สมมติฐ านที่ 1 บุ ค ลากร กลุ่ ม
บริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการศึกษาต่างกันมี
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ต่างกัน สมมติฐานที่ 2 บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
สํา นั ก บริ ห ารกลาง สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่มี ป ระเภทการจ้ า งต่ า งกั น มี ก าร
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ต่างกัน และสมมติฐานที่ 3 บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีรายได้ ต่างกันมีการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ต่างกัน นํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x̄ ) และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติอ้างอิงคือ One - Way
ANOVA ผลการวิจัยพบว่า
บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมี
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นหลัก
ต่างๆ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สดุ 4 หลัก คือ หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม
และหลักความคุ้มค่า และอยู่ในระดับมาก 2 หลัก คือ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความโปร่งใส
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริ หาร
กลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการศึกษาต่างกันมีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาลที่ไม่ต่างกัน 2) บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่มี ป ระเภทการจ้ า งต่ า งกัน มี ก ารปฏิบั ติ ง านตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ต่ า งกัน 3)

*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีรายได้
ต่างกันมีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ไม่ต่างกัน

1. บทนํา
ในปั จจุ บัน การปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็ นในภาครัฐและภาคเอกชน มีการ
มุ่งหวังไปที่เป้ าหมายใหญ่ ขององค์กร หรือ วิสัยทัศน์ขององค์กร (Vision) ถือว่ าเป็ นเป้ าหมาย
สูงสุดขององค์กร ซึ่งมีปัจจัยต่างๆมากมายที่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน แต่ ส่ิงสําคัญที่ถือว่ า
เป็ นความต้ องการอีกด้ านหนึ่ง โดยเฉพาะภายในองค์การภาครัฐ คือ ความต้ องการในการบริหาร
จัดการที่โปร่ งใสและยุติธรรม (Good Governance) หรือ การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งแต่ละบุคคลในองค์กรมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นปั จจัยด้ านเพศ การศึกษา
ประเภทการจ้ าง และรายได้ ปัจจัยต่างๆล้ วนแต่มีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบัติงานว่าจะออกมา
ตรงตามวิสยั ทัศน์ หรือ ระดับการปฏิบัติในระดับใด
ในประเทศไทย ธรรมาภิบาลได้ กลายเป็ นแนวคิดที่ได้ รับการยอมรั บว่ าเป็ นหลักการที่
เกื้อหนุนสังคมประชาธิปไตย ได้ มีการเสนอและกล่าวถึงแนวคิดนี้อย่างกว้ างขวาง ตัวอย่างที่เห็น
อย่างเป็ นรูปธรรม คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ที่ใช้ ในปั จจุบันนี้ได้
บัญญัติมาตราต่างๆ ที่สมั พันธ์กบั หลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จะทําให้ ประชาชน
มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ มีการตรวจสอบการทํางานของรัฐโดยประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้ อง
และระบบบริหารของรัฐมีความยุติธรรมและเป็ นที่เชื้อถือทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งนําไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง จะทําให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการตรวจสอบการทํางานของรัฐ
โดยประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้ อง และระบบบริหารของรัฐมีความยุติธรรมและเป็ นที่เชื่อถือทั้ง
ในและต่างประเทศ อีกทั้งนําไปสู่การลดการทุจริตซึ่งเป็ นปัญหาเรื้อรังของบ้ านเมืองได้ นอกจากนี้
ยังมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่ออกมาเพื่อ
การนี้โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามการที่จะทราบว่ามีการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติให้ เป็ นผล
หรือไม่ จําเป็ นต้ องมีเครื่องชี้วัดที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ (สถาบันพระปกเกล้ า, 2549, น. 911)
ดังนั้น ทางผู้วิจัยมีความต้ องการในการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จํากัดขอบเขตไปที่บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่ทางผู้วิจัยได้ ปฏิบัติงานอยู่
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยจําแนกตามสภาพทางปัจจัยส่วนบุคคล
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2. ขอบเขตการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่ างมีจาํ นวนทั้งหมด 145 ตัวอย่ าง ซึ่งแบ่ งเป็ นกลุ่มงาน/ฝ่ ายงานในกลุ่มบริ หารงาน
บุคคล ได้ แก่ ฝ่ ายบริหารทั่วไป จํานวน 11 ตัวอย่ าง กลุ่มงานอัตรากําลัง จํานวน 20 ตัวอย่ าง
กลุ่มงานสรรหาบุคคล จํานวน 7 ตัวอย่าง กลุ่มงานบริหารลูกจ้ างและพนักงานราชการ จํานวน 7
ตัวอย่าง กลุ่มงานพัฒนาระบบและมาตรฐานงาน จํานวน 7 ตัวอย่าง กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง จํานวน
16 ตัวอย่าง กลุ่มงานเงินเดือนและการถือจ่าย จํานวน 37 ตัวอย่าง กลุ่มงานทะเบียนประวัติและ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ จํานวน 19 ตัวอย่ าง กลุ่มงานประเมิน บุคคลและวิชาการ จํานวน 11
ตัวอย่ าง และกลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 10 ตัวอย่ าง เก็บรวบรวมข้ อมูล
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2558
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) สร้ างขึ้นจากการ
ทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2
ส่วน คือส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทั่วไป ได้ แก่ เพศ การศึกษา ประเภทการจ้ าง และ
รายได้ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล ได้ แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส
หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่ า หลักการมีส่วนร่ วม และหลักคุณธรรม โดยผู้วิจัยได้ ใช้
แบบทดสอบแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของไลเคริท์ (Likert’s Scale)
และลักษณะของคําถามกําหนดให้ ผ้ ูตอบได้ เลือกตอบ (Checklist)
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
สําหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยได้ ไปแจกแบบสอบถามแก่ตัวอย่ าง
และเป็ นผู้เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้ วยตนเอง โดยขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม
เพื่อให้ บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น 145 คน และนําข้ อมูลที่ได้ ไปทําการวิเคราะห์ผลต่อไป
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สําหรับสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจะนําข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จากการสุ่มตัวอย่าง
มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS (Statistical Package for The Social
Sciences) สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปของการบรรยาย ลักษณะของข้ อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ เพื่ออธิบายถึงภูมิ
หลังของปั จจัยส่วนบุคคลของตัวอย่ าง การรับรู้ และความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามหลัก
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ธรรมาภิบาลของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริ หารกลาง สํานักงานปลัดประทรวง
สาธารณสุข
1.1 ค่าร้ อยละ (Percentage)
1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean หรือ X )
1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics)
เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลบางส่วนซึ่งเรียกว่าตัวอย่าง และข้ อมูลจากตัวอย่างนี้จะเป็ นตัวแทนของ
บุคลากรทั้งหมดตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ที่จะนําไปสู่ผลสรุปเกี่ยวกับบุคลากร เพื่อใช้ ในการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ ค่า ค่า One - Way ANOVA ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ ซึ่งจําแนกออกเป็ น 2 กลุ่มขึ้นไป ได้ แก่ ระดับการศึกษา ประเภทการ
จ้ าง และรายได้ สําหรับค่านัยสําคัญทางสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ กําหนดไว้ ท่รี ะดับ .05

3. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั
สรุปผล
ผลการศึกษาข้ อมูลทั่วไปของข้ อมูลตัวอย่างบุคลากร พบว่า บุคลากร กลุ่มบริหารงาน
บุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง จํานวน 109 คน คิดเป็ นร้ อยละ 75.2 และเป็ นเพศชาย จํานวน 36 คน คิดเป็ นร้ อยละ
24.8 ระดั บ การศึ ก ษาของบุ ค ลากร กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล สํา นั ก บริ ห ารกลาง สํา นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน
117 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80.7 รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ
15.9 และตํ่ากว่าปริญญาตรีมีจาํ นวนน้ อยที่สดุ คือ 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.4 ตามลําดับ ประเภท
การจ้ า งของบุ ค ลากร กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล สํา นั ก บริ ห ารกลาง สํา นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็ นข้ าราชการ จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้ อยละ 77.2
รองลงมา คือ พนักงานราชการ จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.4 และลูกจ้ างประจํามีจาํ นวน
น้ อยที่สุด คือ 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.4 ตามลําดับ รายได้ ของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
สํานักบริ หารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่ าง ส่วนใหญ่ มีรายได้
20,001 ขึ้นไป จํานวน 82 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.6 รองลงมา คือ 15,001 – 20,000 จํานวน
55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.9 และ 8,000 – 15,000 จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.5
ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ ในหลักความรับผิดชอบ
หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักความคุ้มค่า มากที่สุด รองลงมา คือ หลักการมีส่วนร่ วม
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และหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์เป็ นหลักต่างๆ สามารถจําแนกได้
ดังนี้
หลั ก นิ ติ ธ รรม บุ ค ลากร กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล สํา นั ก บริ ห ารกลาง สํา นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาในรายข้ อพบว่า บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติ
ตนตามกฎเกณฑ์ของหน่ วยงานอย่ างเคร่ งครัด ส่งเสริม บอกกล่ าว ให้ ผ้ ูท่ีมาติดต่ องานกับท่าน
ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ของหน่ วยงานของตน และให้ สิทธิและอิสระในการปฏิบัติงานแก่ผ้ ู ท่ี
ติดต่องานกับท่าน มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ตามลําดับ
หลักความโปร่ งใส บุ คลากร กลุ่ มบริ หารงานบุ คคล สํานั กบริ หารกลาง สํา นักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักความโปร่งใส อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในรายข้ อพบว่า บุคลากรสื่อสารหรือแจ้ งข้ อมูลที่จาํ เป็ นและเป็ นประโยชน์ในการ
ทํางานให้ แก่ประชาชนหรือผู้ท่มี าติดต่องานอย่างสมํ่าเสมอและปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดขององค์กร
อย่ างเคร่ งครัด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ตามลําดับ รองลงมา คือ เป็ นที่ยอมรับของประชาชน หรือ
เครือข่ายที่ได้ ติดต่อในการปฏิบัติงานและได้ สาํ รวจความพึงพอใจของผู้มาใช้ บริการติดต่องาน มี
ค่าเฉลี่ยมาก ตามลําดับ
หลักความรับผิดชอบ บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักความรับผิดชอบ อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาในรายข้ อพบว่า หากบุคลากรได้ รับการมอบหมายงาน จะรับผิดชอบ
งานและทํางานอย่างเต็มศักยภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ยอมรับผลการดําเนินงานที่ได้ ทาํ ไป ทั้งรับ
ผิดและรับชอบ ปฏิบัติงานเสร็จตรงต่อเวลา รวมทั้งมีคุณภาพและยอมรับได้ และในการทํางาน จะ
ประเมินการทํางานของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ตามลําดับ
หลั ก ความคุ้ ม ค่ า บุ ค ลากร กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล สํา นั ก บริ ห ารกลาง สํา นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายข้ อพบว่ า บุคลากรใช้ อุปกรณ์สาํ นักงานโดยไม่ มีการเปลี่ยนใหม่
บ่อยครั้งและ ตระหนักถึงการประหยัดงบประมาณในหน่ วยงานของท่าน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ตามลําดับ รองลงมา คือผู้มาใช้ บริการหรือติดต่อราชการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ท่านและผลงานที่ท่านทําสําเร็จลุล่วงคุ้มค่ าทางด้ านปริมาณ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สดุ เท่ากัน
หลักการมีส่วนร่ วม บุคลากร กลุ่มบริ หารงานบุคคล สํานักบริ หารกลาง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในรายข้ อพบว่า บุคลากรเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนหรือผู้ท่มี าติดต่องานได้ แสดง
ความคิดเห็นหรือแนวทางในการปฏิบัติงานของตัวเอง บุคลากรเข้ าร่ วมประชุม โครงการ หรือ
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กิจกรรมของหน่ วยงานทุกครั้ง บุคลากรร่ วมแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในหน่ วยงาน และแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่ได้ เข้ าร่วมประชุมในหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยมาก ตามลําดับ
หลั ก คุ ณ ธรรม บุ ค ลากร กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล สํา นั ก บริ ห ารกลาง สํา นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่ อ พิ จ ารณาในรายข้ อ พบว่ า บุ ค ลากรไม่ เ คยถู ก ร้ อ งเรี ย นในประเด็น การปฏิบั ติ ง านที่
ผิดพลาดจากผู้ท่ตี ิดต่อ มีหลักพระพุทธศาสนาเป็ นหลักประจําใจในการปฏิบัติงาน กล้ าตัดสินใจ
ในประเด็นต่างๆ เมื่อเห็นว่าเป็ นสิ่งที่เหมาะสม และถูกต้ อง และควบคุม ดูแล ผู้ท่ตี ิดต่องานใน
การปฏิบัติงานให้ อยู่ในกฎเกณฑ์การปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานจากสมมติฐานการวิจัย 3 ประการ ได้ ผลการทดสอบ คือ ผล
การทดสอบสมมติฐานที่ 1 บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการศึกษาต่างกันมีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ไม่ต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล ที่มีประเภทการจ้ างต่างกันมีการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ต่างกัน และผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 บุคลากร กลุ่ม
บริหารงานบุคคล ที่มีรายได้ ต่างกันมีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ไม่ต่างกัน

อภิปรายผลการวิจยั
ผลการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
หลักนิติธรรม
บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาแต่ละ
ข้ อคําถามพบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้ อ ได้ แก่ บุคลากรมีการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด , ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด,
ส่งเสริม บอกกล่าว ให้ ผ้ ูท่มี าติดต่องานกับท่านปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานของตน และ
ให้ สิทธิและอิสระในการปฏิบัติงานแก่ผ้ ูท่ตี ิดต่องานกับท่าน จะเห็นว่าบุคลากร ซึ่งเป็ นบุคลากร
ของรัฐ มีการส่งเสริมและให้ ความสําคัญกับการปฏิบัติงานในกฎหมายและข้ อระเบียบ กฎเกณฑ์
ของหน่วยงาน
หลักความโปร่ งใส บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้ อ
คําถามพบว่ า บุ คลากรมีระดับความคิ ดเห็นอยู่ ในระดับมากที่สุดและมาก ตามลําดับ ได้ แ ก่
บุคลากรสื่อสารหรือแจ้ งข้ อมูลที่จาํ เป็ นและเป็ นประโยชน์ในการทํางานให้ แก่ประชาชนหรือผู้ท่มี า
ติดต่องานอย่างสมํ่าเสมอ, ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดขององค์กรอย่างเคร่งครัด , เป็ นที่ยอมรับของ
ประชาชน หรื อเครือข่ ายที่ได้ ติดต่ อในการปฏิบัติงาน และได้ สาํ รวจความพึงพอใจของผู้มาใช้

1101

บริการติดต่องาน จะเห็นว่าบุคลากร ซึ่งเป็ นบุคลากรของรัฐ มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานที่ต้อง
มีความโปร่งใส ไม่ทุจริต
หลักความรับผิดชอบ บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาแต่ละ
ข้ อคําถามพบว่ า บุคลากรมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้ อ ได้ แก่ หากบุคลากร
ได้ รับการมอบหมายงาน จะรั บผิดชอบงานและทํางานอย่ างเต็มศักยภาพ, ยอมรับผลการ
ดําเนินงานที่ได้ ทาํ ไป ทั้งรับผิดและรับชอบ, ปฏิบัติงานเสร็จตรงต่อเวลา รวมทั้งมีคุณภาพและ
ยอมรับได้ และในการทํางาน จะประเมินการทํางานของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ จะเห็นว่าบุคลากร
ซึ่งเป็ นบุคลากรของรัฐ มีการปฏิบัติงานที่ต้องมีความรับผิดชอบในภารกิจแลหน้ าที่ของตนอย่าง
สมํ่าเสมอ ไม่ละทิ้งหน้ าที่ของทางราชการ ซึ่งอาจทําให้ ประชาชนเดือดร้ อนได้
หลั ก ความคุ้ ม ค่ า บุ ค ลากร กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล สํา นั ก บริ ห ารกลาง สํา นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาแต่ละ
ข้ อคําถามพบว่ า บุ คลากรมี ระดับความคิดเห็น อยู่ ในระดับมากที่สุดทุกข้ อ ได้ แก่ บุ คลากรใช้
อุปกรณ์สาํ นักงานโดยไม่มีการเปลี่ยนใหม่บ่อยครั้ง, ตระหนักถึงการประหยัดงบประมาณใน
หน่วยงานของท่าน, ผู้มาใช้ บริการหรือติดต่อราชการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของท่าน
และผลงานที่ท่านทําสําเร็จลุล่วงคุ้มค่าทางด้ านปริมาณ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะเห็นว่า
บุคลากร ซึ่งเป็ นบุคลากรของรัฐ มีการตระหนักถึงการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สดุ ทั้งทรัพยากร
มนุษย์และทรัพยากรที่เป็ นอุปกรณ์สาํ นักงาน
หลักการมีส่วนร่ วม บุ คลากร กลุ่มบริ หารงานบุคคล สํานักบริ หารกลาง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้ อ
คําถามพบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้ อ ได้ แก่ บุคลากรเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนหรือผู้ท่ีมาติดต่ องานได้ แสดงความคิดเห็นหรือแนวทางในการปฏิบัติงานของตัวเอง
บุคลากร, เข้ าร่วมประชุม โครงการ หรือกิจกรรมของหน่วยงานทุกครั้ง, บุคลากรร่วมแก้ ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่ได้ เข้ าร่วมประชุมในหน่วยงาน จะ
เห็นว่าบุคลากร ซึ่งเป็ นบุคลากรของรัฐ มีการทํางานเป็ นทีม เพื่อภารกิจที่ต้องให้ การระดมสมอง
ทั้งการพัฒนาและแก้ ไขปัญหา
หลั ก คุ ณ ธรรม บุ ค ลากร กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล สํา นั ก บริ ห ารกลาง สํา นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาแต่ละ
ข้ อคําถามพบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้ อ ได้ แก่ บุคลากรไม่เคย
ถูกร้ องเรียนในประเด็นการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจากผู้ท่ตี ิดต่อ, มีหลักพระพุทธศาสนาเป็ นหลัก
ประจําใจในการปฏิบัติงาน, กล้ าตัดสินใจในประเด็นต่างๆ เมื่อเห็นว่าเป็ นสิ่งที่เหมาะสม และ
ถูกต้ อง, และควบคุม ดูแล ผู้ท่ตี ิดต่องานในการปฏิบัติงานให้ อยู่ในกฎเกณฑ์การปฏิบัติงาน จะ
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เห็น ว่ า บุ ค ลากร ซึ่ ง เป็ นบุ ค ลากรของรั ฐ ใช้ ห ลั ก คํา สอนของศาสนา เป็ นคติ ป ระจํา ใจในการ
ปฏิบัติงาน และยอมรับในข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของประชาชน

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
จากการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
หลักความโปร่งใสมีระดับความคิดเห็นน้ อยที่สดุ โดยผู้วิจัยเสนอแนะให้ บุคลากร กลุ่ม
บริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการร่วมกันสนับสนุน
ในการสร้ างความโปร่งใสให้ แก่บุคลากร โดยการจัดตั้งโครงการ กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ บุคลากร
มีคติประจําใจของหลักความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
หลักการมีส่วนร่ วม จากการวิจัย หลักการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยเสนอแนะให้ บุคลากร กลุ่ม
บริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการให้ ความสําคัญกับ
การทํางานเป็ นทีมและกระตุ้นให้ บุคลากรร่วมมือกันพัฒนาองค์กร
หลั กความคุ้ มค่ า จากการวิจัย หลั กความคุ้ มค่ า ผู้ วิจัยเสนอแนะให้ บุ คลากร กลุ่ ม
บริ ห ารงานบุ ค คล สํา นั ก บริ ห ารกลาง สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข มี ก ารประหยั ด
ทรัพยากรทุกประเภท มีการรณรงค์ให้ บุคลากรใช้ อปุ กรณ์สาํ นักงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด
หลักนิติธรรม จากการวิจัย หลักนิติธรรม ผู้วิจัยเสนอแนะให้ บุคลากร กลุ่มบริหารงาน
บุ ค คล สํา นั ก บริ ห ารกลาง สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุข มี ก ารร่ ว มมื อ กัน บอกกล่ า ว
ตักเตือน เมื่อมีบุคลากรปฏิบัติงานผิดกฎเกณฑ์ขององค์กร หรือส่งเสริมให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย
หลักคุณธรรม จากการวิจัย หลักคุณธรรม ผู้วิจัยเสนอแนะให้ บุคลากร กลุ่มบริหารงาน
บุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีเสนอโครงการเกี่ยวกับการอบรม
ทางพระพุทธศาสนาให้ แก่บุคลากร มีความใจเย็น รู้จักคิดก่อนลงมือทําเสมอ
หลักความรั บผิดชอบ จากการวิจัย หลักความรับผิดชอบ มีระดับความคิดเห็นมาก
ที่ สุ ด ผู้ วิ จั ย เสนอแนะให้ บุ ค ลากร กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล สํา นั ก บริ ห ารกลาง สํา นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้ บุคลากรมีกาํ ลังใจในการปฏิบัติงานที่ได้ ทาํ อยู่แล้ วให้ ดีข้ ึน
ไป โดยมี ก ารมอบรางวั ล ให้ แ ก่ บุ ค ลากรที่มี ผ ลการปฏิบั ติ ง านที่ดี เพื่ อ สร้ า งขวั ญ กํา ลั ง ใจให้
ปฏิบัติงานที่ดีต่อไป และให้ กาํ ลั งใจกับผู้ ท่ีมีผลการปฏิบัติงานที่ไม่ ดีให้ พัฒนาตนเองเพื่อการ
ปฏิบัติงานที่ดีต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป เพื่อการทําวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาการปฏิบัติงานที่มี
ความสัมพันธ์กบั หลักความโปร่ งใส เพื่อส่งเสริมหลักความโปร่งใสให้ แก่ระบบราชการตั้งแต่กลุ่ม
ย่อยในหน่วยงานของเรา จนถึงกลุ่มใหญ่ท่หี น่วยงานของเราสังกัดด้ วย ในสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไปควรศึกษาถึงแนวทางการสร้ างหลักธรรมาภิบาลในหน่ วยงาน
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เพื่อส่งเสริมให้ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพราะหลักธรรมาภิบาลเป็ นพั นธกิจในกรอบ
ยุทธศาสตร์สาํ นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ควรส่งเสริมต่อไป
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