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 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดียอมนํามาสูการสัมฤทธิผลของการพัฒนาประเทศ หลาย
ประเทศและองคกรระหวางประเทศทั่วโลกลวนใหความสําคัญกับการนําหลักการบริหารจัดการที่ดี
ไปใช มีการกําหนดหลักการดําเนินการเพื่อใหบรรลุการบริหารจัดการที่ดี แตที่ผานมามีการจัดทํา
ดัชนีวัดบางในบางหลักการแตไมมีการจัดทําดัชนีที่เปนรูปธรรมที่สามารถอธิบายการบริหารจัดการที่
ดีโดยภาพรวมได สําหรับประเทศไทยก็เชนกัน ยังไมมีการจัดทํากรอบการพัฒนาและจัดทําดัชนีวัด
การบริหารจัดการที่ดี ที่เปนเชิงประจักษ ครอบคลุมหลักการบริหารจัดการที่ดีโดยภาพรวม สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงมอบหมายใหสถาบันพระปกเกลา 
ทําการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดังกลาว 
 
 รายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  จึงเกิดขึ้นดวย
เหตุผลดังกลาว ซ่ึงหวังวาคงจะสามารถเผยแพรสูการนําไปใชอยางจริงจังตอไป  
 
 สถาบันฯขอขอบคุณ สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ใหการ
สนับสนุนทุนทําการศึกษาวิจัย คณะกรรมการกํากับการศึกษาที่ชวยใหคําแนะนํา คณะนักวิจัยและ
ผูชวยวิจัย ที่ตั้งใจทําการศึกษาวิจัยอยางเต็มที่จนงานชิ้นนี้สําเร็จไดดวยดี ขอขอบคุณที่ปรึกษา
โครงการและผูทรงคุณวุฒิทุกทาน  ที่ชวยใหคําแนะนําในการศึกษาวิจัยนี้  ขอขอบคุณ ประชาชน 
หนวยงานราชการ ขาราชการในหนวยงานที่อนุญาตใหคณะวิจัยทําการทดสอบตัวช้ีวัด และใหความ
รวมมือในการเก็บขอมูลเปนอยางดี  
 
 อยางไรก็ตามดวยเวลาและงบประมาณที่จํากัดทําใหงานชิ้นนี้อาจมีขอบกพรองบาง ซ่ึง
สถาบันฯขอนอมรับเพื่อการปรับปรุงในโอกาสตอไป 
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5-5 แสดงจํานวนขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยสูงสุด 3 กรมแรก ในชวงป 2537 – 2542   5-44 
5-6 แสดงในชวงปงบประมาณ 2537 –2542 แยกตามเพศ      5-45 
5-7  แสดงจํานวนผูถูกลงโทษทางวินัยปงบประมาณ 2537 – 2542 แยกตามระดับตําแหนง   5-46 
5-8 แสดงสถานโทษที่ขาราชการกระทําผิดวินัยและถูกลงโทษมากที่สุดปงบประมาณ  2537 –2542   5-46 
5-9  แสดงฐานความผิดที่ขาราชการกระทําผิดวินัยและถูกลงโทษมากที่สุดปงบประมาณ 2537 – 2542   5-47 
5-10  แสดงกระทรวงที่ไมมีขาราชการกระทําผิดวินัยและถูกลงโทษเลยปงบประมาณ 2537 – 2542  5-47 
5-11 แสดงกรมที่ไมมีขาราชการในสังกัดกระทําผิดวินัย และถูกลงโทษปงบประมาณ  2537  - 2542   5-48 
5-12  แสดงการลงโทษทางวินัยที่ได/ ไมไดมาตรฐานสากล      5-49 
5-13  แสดงปญหาการที่ ก.พ. กระจายอํานาจการดําเนินการทางวินัยใหแก อ.ก.พ. กระทรวง   5-50 
5-14    แสดงการเปรียบเทียบ ความเช่ือในเรื่องคอรัปช่ันของประเทศตางๆ    5-67 
5-15  แสดงสถิติการใชสิทธิเลือกตั้งของประเทศไทย       5-69 
5-16 แสดงองคประกอบและดัชนีวัดความคุมคาระดับมหภาค      5-72 
5-17 แสดงขอมูลตัวแปรของประเทศไทยและกลุมอาเซียน สําหรับคํานวณดัชนีความคุมคา ป 2543  5-77 
5-18 แสดงดัชนีวัดหลักทั้ง 6 ในระดับหนวยงานและระดับประเทศ     5-85 
 



สารบัญภาพ 
 
ภาพที่    หนา 
1-1 แสดงแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการที่ดี    1-9 
1-2 แสดงแนวคิดเรื่องหลักนิติธรรม  1-9 
1-3 แสดงแนวคิดเรื่องหลักคุณธรรม   1-10 
1-4 แสดงแนวคิดเรื่องความโปรงใส   1-10 
1-5 แสดงแนวคิดเรื่องหลักการมีสวนรวม   1-11 
1-6 แสดงแนวคิดเรื่องหลักสํานึกรับผิดชอบ   1-11 
1-7 แสดงแนวคิดเรื่องหลักความคุมคา  1-12 
1-8 แสดงหลักการสําคัญของการบริหารจัดการที่ดี 6 ประการ   1-13 
1-9 แสดงการพัฒนาตัวช้ีวัดโดยดูปจจัยยอยๆ ในแตละหลัก   1-13 
1-10 แสดงการจัดทําตัวช้ีวัดรวมกันทั้ง 6 หลักการ   1-14 
1-11 แสดงกรอบการดําเนินการวิจัย   1-16  
1-12 พ้ืนที่ทําการศึกษา 5 ภูมิภาค 10 จังหวัด  1-17 
2-1 แสดงทฤษฎีจรรยาบรรณ 4 กลุม  2-17 
2-2 แสดงปจจัย 8 ประการที่จะตองนํามาพิจารณาเวลาจัดทําจรรยาบรรณ  2-33 
2-3 แสดงตัวอยางการนําเสนอภาพแบบใยแมงมุม  2-41 
2-4 แสดงระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชน  2-45 
2-5 แสดงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  2-46 
2-6 แสดงกระบวนการวิธีคิดของการมีสวนรวมของประชาชน  2-51 
2-7 แสดงภาพโอกาสการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  2-56 
2-8 แสดงภาพการใหประชาชนมีสวนรวม   2-57 
2-9 แสดงลําดับขั้นของการมีสวนรวมทางการเมือง  2-58 
2-10 แสดงขั้นตอนในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  2-60 
2-11 แสดงจังหวะในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  2-60 
2-12 แสดงการแปลงกลยุทธไปสูเปาหมายและการวัดผลสําเร็จ  2-76 
2-13 แสดงระบบเพชรที่สมบูรณ  2-87 
4-1 แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักนิติธรรม ณ  เกษตรอําเภอพรรณนานิคมนิคม  จังหวัดสกลนคร  4-2 
4-2  แสดงผลการทดสอบดัชนีวัดโดยภาพรวม 10 หนวยงาน แสดงเปนเครือขายใยแมงมุม              4-2 
4-3  แสดงแผนภาพใยแมงมุมของการบริหารจัดการที่ดีรายกลุม 3 กลุม     4-4 
4-4  แสดงแผนภูมิใยแมงมุมของกลุมงานดานเศรษฐกิจ      4-5 
4-5  แสดงแผนภูมิใยแมงมุมของกลุมงานดานบริการ       4-7 
4-6  แสดงแผนภูมิใยแมงมุมของกลุมงานดานความมั่นคง      4-8 
4-7  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักนิติธรรม ณ  เกษตรอําเภอพรรณนานิคมนิคม  จังหวัดสกลนคร  4-27 
4-8  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักนิติธรรม ณ  สถานีตํารวจภูธร อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  4-28 



4-9  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักนิติธรรม ณ  สถานีตํารวจชนะสงคราม   กรุงเทพฯ   4-28 
4-10  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักนิติธรรม ณ  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย  จังหวัดสงขลา  4-29 
4-11  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักนิติธรรม ณ  โรงพยาบาลปตตานี  จังหวัดปตตานี   4-29 
4-12  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักนิติธรรม ณ  ธนาคารออมสิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  4-30 
4-13  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักหลักนิติธรรม ณ  ธนาคารออมสิน  จังหวัดสุพรรณบุรี   4-30 
4-14  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักนิติธรรม ณ  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  จังหวัดขอนแกน  4-31 
4-15  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักนิติธรรม ณ  เกษตรอําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม   4-31 
4-16  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักนิติธรรม ณ  โรงพยาบาลโรคทรวงอก  จังหวัดนนทบุรี  4-32 
4-17  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักคุณธรรม ณ  เกษตรอําเภอพรรณนานิคมนิคม จังหวัดสกลนคร  4-33 
4-18  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักคุณธรรม ณ  สถานีตํารวจภูธร อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  4-33 
4-19  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักคุณธรรม ณ  สถานีตํารวจชนะสงคราม   กรุงเทพฯ   4-34 
4-20  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักคุณธรรม ณ  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย  จังหวัดสงขลา  4-34 
4-21  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักคุณธรรม ณ โรงพยาบาลปตตานี  จังหวัดปตตานี   4-35 
4-22  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักคุณธรรม ณ ธนาคารออมสิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  4-35 
4-23  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักคุณธรรม ณ ธนาคารออมสิน จังหวัดสุพรรณบุรี   4-36 
4-24  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักคุณธรรม ณ โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  จังหวัดขอนแกน  4-36 
4-25  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักคุณธรรม ณ เกษตรอําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม   4-37 
4-26  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักคุณธรรม ณ โรงพยาบาลโรคทรวงอก  จังหวัดนนทบุรี   4-37 
4-27  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดความโปรงใส ณ เกษตรอําเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร  4-38 
4-28  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดความโปรงใส ณ   สถานีตํารวจภูธร อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  4-39 
4-29  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดความโปรงใส ณ   สถานีตํารวจชนะสงคราม   กรุงเทพฯ   4-39 
4-30  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดความโปรงใส ณ   โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย  จังหวัดสงขลา  4-40 
4-31  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดความโปรงใส ณ   โรงพยาบาลปตตานี       จังหวัดปตตานี   4-40 
4-32  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดความโปรงใส ณ   ธนาคารออมสิน     อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  4-41 
4-33  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดความโปรงใส ณ  ธนาคารออมสิน    จังหวัดสุพรรณบุรี   4-41 
4-34 แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดความโปรงใส ณ  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  จังหวัดขอนแกน  4-42 
4-35  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดความโปรงใส ณ   เกษตรอําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม   4-42 
4-36  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดความโปรงใส ณ โรงพยาบาลโรคทรวงอก  จังหวัดนนทบุรี   4-43 
4-37  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักการมีสวนรวม ณ  เกษตรอําเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร  4-44 
4-38  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักการมีสวนรวม ณ  สถานีตํารวจภูธร อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  4-44 
4-39  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักการมีสวนรวม ณ  สถานีตํารวจชนะสงคราม   กรุงเทพฯ  4-45 
4-40  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักการมีสวนรวม ณ  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย  จังหวัดสงขลา  4-45 
4-41  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักการมีสวนรวม ณ โรงพยาบาลปตตานี  จังหวัดปตตานี   4-46 
4-42 แสดง ผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักการมีสวนรวม ณ  ธนาคารออมสิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  4-46 
4-43  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักการมีสวนรวม ณ  ธนาคารออมสิน จังหวัดสุพรรณบุรี   4-47 
4-44  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักการมีสวนรวม ณ  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  จังหวัดขอนแกน  4-47 



4-45  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักการมีสวนรวม ณ  เกษตรอําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม  4-48 
4-46  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักการมีสวนรวม ณ  โรงพยาบาลโรคทรวงอก  จังหวัดนนทบุรี  4-48 
4-47  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักสํานึกรับผิดชอบ ณ  เกษตรอําเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 4-49 
4-48  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักสํานึกรับผิดชอบ ณ  สถานีตํารวจภูธร อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  4-50 
4-49  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักสํานึกรับผิดชอบ ณ  สถานีตํารวจชนะสงคราม   กรุงเทพฯ  4-50 
4-50  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักสํานึกรับผิดชอบ ณ  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย  จังหวัดสงขลา  4-51 
4-51  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักสํานึกรับผิดชอบ ณ  โรงพยาบาลปตตานี  จังหวัดปตตานี  4-51 
4-52  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักสํานึกรับผิดชอบ ณ  ธนาคารออมสิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  4-52 
4-53  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักสํานึกรับผิดชอบ ณ  ธนาคารออมสิน จังหวัดสุพรรณบุรี  4-52 
4-54  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักสํานึกรับผิดชอบ ณ  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  จังหวัดขอนแกน 4-53 
4-55  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักสํานึกรับผิดชอบ ณ  เกษตรอําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม  4-53 
4-56  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักสํานึกรับผิดชอบ ณ  โรงพยาบาลโรคทรวงอก  จังหวัดนนทบุรี  4-54 
4-57  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักความคุมคา ณ  เกษตรอําเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร  4-55 
4-58  แสดง ผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักความคุมคา ณ  สถานีตํารวจภูธร อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  4-55 
4-59  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักความคุมคา ณ  สถานีตํารวจชนะสงคราม   กรุงเทพฯ   4-56 
4-60  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักความคุมคา ณ  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย  จังหวัดสงขลา  4-56 
4-61  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักความคุมคา ณ  โรงพยาบาลปตตานี  จังหวัดปตตานี   4-57 
4-62  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักความคุมคา ณ  ธนาคารออมสิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  4-57 
4-63  แสดง ผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักความคุมคา ณ  ธนาคารออมสิน จังหวัดสุพรรณบุรี   4-58 
4-64  แสดง ผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักความคุมคา ณ   โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  จังหวัดขอนแกน  4-58 
4-65  แสดงผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักความคุมคา ณ เกษตรอําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม   4-59 
4-66  แสดง ผลการทดสอบตัวช้ีวัดหลักความคุมคา ณ  โรงพยาบาลโรคทรวงอก  จังหวัดนนทบุรี  4-59 
5-1  แสดงผลการดําเนินงานของผูตรวจการแผนดินรัฐสภา พ.ศ. 2544     5-6 
5-2  แสดงจํานวนคดีของศาลฎีกา พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2544      5-6 
5-3  แสดงดัชนีความเช่ือในเรื่องคอรัปช่ัน        5-67 
5-4 แสดงแนวโนมการใชสิทธิเลือกตั้ง        5-70 
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Abstract : The Development of Indicator for measuring good governance 
 
King Prajadhipok’s Institute was commissioned by the National Economic and Social 
Development Board to conduct research on the development of indicators to be used in measuring 
good governance. The purpose of this research was to determine a framework to monitor and 
evaluate the system of good governance under the public development strategy in the 8th National 
Development Plan and the good governance of both the government and private sectors in the 9th 
National Development Plan. The resulting indicators of good governance were to be developed as 
a guideline for the collection of primary and secondary data, necessary for measuring levels of 
good governance implementation in state agencies. Working within the framework of the 
governance strategies of the 8th and 9th National Economic and Social Development Plans, and the 
principles of good governance according to the Office of the Prime Minister’s 1999 regulations 
on the establishment of political and social management systems, this study determined six key 
factors or principles of good governance. These were the Rule of Law, Ethics, Transparency, 
Participation, Accountability, and Value for Money. 
 
The methods of study to obtain the indicators included a review of the literature related to the 
development of the indicators and brainstorming sessions to determine a conceptual framework of 
good governance. The indicators were then tested on 10 working units, or state agencies, in 10 
provinces throughout the country. The sample units were classified into three categories: service-
based agencies, economic based agencies and security-based agencies. The sample population 
included people as service receivers and civil servants as service providers. Information was also 
gleaned from records kept by the agencies. The indicator tests were conducted at one agency per 
province. The results were analyzed and improvements recommended prior to preparing the final 
report. A manual was also prepared so that those who were interested could use it as a self-
evaluation tool or to evaluate other agencies with the aim of improving administration procedures 
and services to correspond to the people’s needs. The study was conducted over a period of 12 
m o n t h s ,  f r o m  S e p t e m b e r  2 0 0 1  t o  S e p t e m b e r  2 0 0 2 . 
 
The researchers determined the study framework for the six major principles as follows: The Rule 
of Law principle comprises seven major components: 1) the principle of division of power; 2) 
protection of rights and liberty; 3) commitment to the law; 4) performance of duties in accordance 
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with the content of the laws; 5) freedom of decision-makers to perform their duties; 6) adherence 
to the principle “not guilty and no punishment without law”; and 7) performance of duties within 
the regulations.  
The principle of Integrity comprises three major components: 1) freedom from corruption; 2) 
freedom from violating the disciplines; 3) freedom from violating professional standards and 
ethics. 
 
The principle of Transparency comprises four main components: 1) transparency of the working 
system structure; 2) transparency in the reward system; 3) transparency in the punishment system; 
4) transparency in disclosure of the working system. 
 
The principle of Participation comprises four main components: 1) provision of information; 2) 
listening to public opinion; 3) people’s participation in decision-making; 4) development of 
people’s capacity for participation. 
 
The principle of Accountability has six main components: 1) the establishment of joint ownership 
by the working units; 2) clarity of purpose; 3) efficient administration; 4) systems for monitoring 
and evaluation; 5) measures to deal with those who do not perform; 6) contingency plans. 
 
The principle of Value for Money has three main components: 1) saving; 2) maximizing the 
benefits from the use of resources; 3) competitiveness. 
 
The major components outlined above were further split into 81 sub-components that provided 
the basis for 246 questions. These questions were divided into 39 questions for the people as 
service receivers, 99 questions for officers as service providers, and 108 questions related to the 
collection of secondary data by the working units. 
 
In analyzing the information gathered in the above questioning process, the total scores relating to 
each principle were ranked from 0 to 1 on a minimum to maximum band of good governance. the 
presentation of these results could be in the form of total scores or charts, for better 
understanding. 
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The results of the study indicated that all of the six principles as bases for indicators of good 
governance were appropriate. 
 
According to the results of overall analysis of the 10 working units, the level of transparency had 
the lowest good governance score of 0.48, while the rule of law had the highest score of 0.81. The 
total score for ethics was 0.80, while the scores for value for money and participation were both 
0.66, and for accountability and participation both 0.64. It was remarkable that the scores for 
ethics and transparency  were at opposite ends of the scale, due largely to the negative effect of 
low information disclosure assessments. The good news was that in the assessment of 
participation the score for working units listening to the voice of the people was as high as 0.73. 
However, there is room for improvement in the scores for the provision of news and information 
to the people, allowing people to participate in decision-making, and development of people’s 
capacity for participation, which were in the 0.60 – 0.62 range. 
 
As for accountability, the measurement in dealing with those whose performance was poor was a 
low 0.40, while the availability of a contingency plan score was a more moderate 0.57, which 
corresponded to the principle of transparency components relating to reward and punishment. The 
total for the value for money was 0.66, which indicates that the sample units knew how to save 
and optimize the use of resources, as well as encourage a high level of competitiveness.  
 
In considering the test indicators based on the above three sample unit divisions – economic, 
service and security, it was found that the economic working group, the performance of which 
was related to the well being of the population, had a total average score of 0.68 (SD = 0.129). 
Within this group, the score for integrity was at the highest level of 0.98. This was due to the 
small number of employees in the sample. There was no record for ethical violations, which 
would be good news if this information were reliable. However, this group’s score for 
transparency, a moderate 0.45, was the lowest of all of its overall principle scores, which were 
otherwise all at a high level.  
 
As for the service working units, the average total score was 0.67 (SD = 0.178), which was 
considered high. When considered by principles, the level of transparency score was 0.45 
(moderate), whereas the principle of rule of laws got the highest score of 0.84, followed by the 
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principle of integrity (0.70) and the principle of value for money (0.70). The principles of 
participation and accountability had scores of 0.65 and 0.66, respectively. 
 
For the security group, the total average score was 0.67 (SD = 0.127), with the lowest score in the 
principle of transparency (0.51) and the highest in the rule of laws (0.85). Other principles were in 
the range of 0.64 to 0.67. 
 
In a comparison of indicator scores in working units, it was found that the working groups in 
security had the highest scores in the rule of laws. This was in accord with the inherent 
characteristics of the organizations. However, this group had the minimum score regarding ethics. 
The level of transparency was slightly higher than that of the other two groups, but what was 
remarkable was that every working group had problems concerning transparency. All of the 
indicator scores reflected the characteristics of the organizations, as well as the missions and 
organizational culture. 
 
As for the use of secondary data, from the files of central working units, in measuring the good 
governance for the overall country, it was found that some principles were not applicable because 
no relevant information had been collected and because the available information could not 
reflect the overall picture. However, the researchers advised that available secondary data be used 
to supplement the primary information. Moreover, in-depth interviews and focus groups were to 
be conducted in order to get more information to illustrate and support the analysis of quantitative 
measurement. 
 
As for recommendations on indicator improvements, if these indicators are to be used in the 
measurement of good governance in other types of organizations, some indicators must be 
adjusted to correspond to the major missions of such organizations. In addition, it is 
recommended that the indicators be improved so that they can be used more broadly. This will 
promote the dissemination of and widespread use of good governance principles, both within the 
country and in foreign countries, as well as in various organizations, including the government 
sector, private sector, non-government organizations, and other independent organizations. It is 
also recommended that the National Economic and Social Development Board present a proposal 
to the government regarding policy implementation related to good governance as follows: 
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- Announce as a major policy the dissemination and implementation of these principles, as 
well as encourage their adoption and use. 

- Establish the annual measurement of the country’s good governance system. the annual 
evaluation results should be disseminated, and rewards given to the working units with 
the highest scores. The government should allocate sufficient budget for such 
measurement and evaluation. 

- Promote Thailand as the center of good governance in the region, in order to disseminate 
this concept and encourage its adoption on a regional basis, such that it becomes a 
standard for peaceful co-existence. 

- Set as a policy so that the government sector can use the principles of good governance 
as part of the criteria for an annual reward system, in accordance with the current 
government system reform. 

- Information on good governance and related indicators should be widely disseminated to 
promote understanding and the ability of the people, especially political groups, to 
monitor government agencies.  

- Establish a curriculum in good governance and present it at all levels in schools, 
universities and other educational institutions, including institutions for senior 
executives. 

- Arrange training sessions to disseminate and distribute the concept and widespread 
implementation of indicators in agencies, including those in the government sector, 
private sector, private organizations and local administrative organizations. Indicator 
results and the subsequent mapping of good governance will further increase awareness 
and implementation of this concept. 

 
 
 

---------------------------------------------- 



โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
 

 I

บทสรุปผูบริหาร 
 

  งานวิจัยเร่ือง “การศึกษาพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี”  
ที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมอบใหสถาบันพระปกเกลาเปนผู
ศึกษาเกิดขึ้นเพื่อกําหนดกรอบการติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาประชารัฐในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และการบริหารจัดการที่ดีในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9 ในภาคราชการและภาคประชาชน  เพื่อพัฒนาดัชนีช้ีวัดการสรางระบบการบริหารจัดการที่
ดีเพื่อวางแนวทางในการจัดเก็บขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําดัชนีช้ีวัดการสรางระบบบริหารจัดการ 
ที่ดี ทั้งในสวนของขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ โดยมีขอบเขตการศึกษาคือ การมีกรอบแนวคิด
ที่สอดคลองกับการบริหารจัดการที่ดีและแนวทางที่กําหนดไวในยุทธศาสตรการจัดการที่ดีของ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 และ 9 และสะทอนหลักการบริหารจัดการที่ดี 
6  ประการ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. 2542   การศึกษานี้กําหนดปจจัยสําคัญของการบริหารจัดการที่ดี 6  ปจจัยตาม
แผนพัฒนาฯ  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกลาว คือ หลักนิติธรรม คุณธรรม ความ
โปรงใส  การมีสวนรวม สํานึกรับผิดชอบและความคุมคา  โดยมีวิธีการศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่ง
ตัวช้ีวัด คือ การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที่เกี่ยวของการพัฒนาดัชนีช้ีวัด การทดสอบ การ
ระดมสมองเพื่อรับฟงขอเสนอแนะ ปรับปรุงตัวช้ีวัดและนําไปทดสอบใน 10 หนวยงาน ใน 10 
จังหวัดตัวอยางจากทั่วประเทศ โดยแบงเปนหนวยงานที่ทดสอบเปน 3 กลุมงานคือ  กลุมงานดาน
เศรษฐกิจ  ดานบริการ และดานความมั่นคง กลุมประชากรที่ทดสอบคือ  ประชาชนในฐานะ
ผูรับบริการ ขาราชการในฐานะผูที่ใหบริการ  และจากขอมูลทุติยภูมิที่มีอยูโดยทดสอบจังหวัดละ 1 
หนวยงาน  แลวจึงวิเคราะหผลการทดสอบตัวช้ีวัดและผลการบริหารจัดการที่ดีของหนวยงานนั้นๆ  
แลวจึงทําการประชุมระดมสมองเพื่อรับขอเสนอแนะในการปรับปรุงรายงานการวิจัยกอนจัดทาํเปน
รายงานขั้นสุดทาย  หลังจากนี้ผูวิจัยจึงจัดทําคูมือการใชงานเพื่อใหผูสนใจสามารถนําไปใชเพื่อ
ประโยชนในการประเมินหนวยงานทั้งประเมินดวยตนเอง หรือโดยหนวยงานอื่นๆ อันจะนําไปสู
การปรับปรุงการบริหารใหดีขึ้น  สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยมีระยะเวลาการศึกษาระหวางเดือนกันยายน 2544  ถึงเดือนกันยายน 2545 รวม
เวลาที่ศึกษา 12  เดือน 
 
 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบการศึกษาของหลักการสําคัญ 6 หลักคือ  
 หลักนิติธรรมนั้นประกอบดวยหลักยอยสําคัญ  7  หลัก คือ 1.หลักการแบงแยกอํานาจ   
2.หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  3.หนวยงานมีหลักความผูกพันตอกฎหมายของเจาหนาที่   
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 II

4.หนวยงานไดปฏิบัติหนาที่ตามหลักความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา 5.ผูมีอํานาจตัดสินใจใน
หนวยงานมีความอิสระในการปฏิบัติหนาที่  6.หนวยงานยึดหลัก “ไมมีความผิดและไมมีโทษโดย
ไมมีกฎหมาย”  7.หนวยงานยึดหลักการทํางานภายใตกฎ ระเบียบสูงสุด  
 หลักคุณธรรมประกอบดวยหลักยอย  3  หลัก คือ1.การปลอดคอรัปชัน  2.การปลอดจาก
การทําผิดวินัย 3.การปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ  
 หลักความโปรงใส ประกอบดวยหลักสําคัญ 4 หลักคือ. 1.ความโปรงใสดานโครงสรางของ
ระบบงาน   2.  ความโปรงใสดานระบบการใหคุณ 3.  ความโปรงใสของระบบการใหโทษ 4.ความ
โปรงใสดานการเปดเผยของระบบงาน   
 หลักการมีสวนรวมประกอบดวยหลักการสําคัญ 4 หลักการคือ 1. การใหขอมูล 2. การรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชน 3. การใหประชาชนมีสวนรวมในการกระบวนการตัดสินใจ 4. การ
พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการมีสวนรวม  
 หลักสํานึกความรับผิดชอบประกอบดวยหลักสําคัญ  6 หลัก คือ1.หนวยงานมีการสราง
ความเจาของรวมกัน  2.หนวยงานมีเปาหมายที่ชัดเจน 3.หนวยงานมีการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 4.หนวยงานมีระบบติดตามประเมินผล  5.หนวยงานมีการจัดการกับผูไมมีผลงาน  6.
หนวยงานมีแผนสํารอง 
 และหลักความคุมคา  ประกอบดวยหลักสําคัญ 3 หลัก คือ 1.การประหยัด 2.การใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 3.ความสามารถในการแขงขัน  
 โดยมีหลักยอยรวมทั้งสิ้น  81 หลัก นํามาสูการสรางคําถามจํานวน 246  ขอ โดยแบงเปน
การสอบถามประชาชนในฐานะผูรับบริการ  39 ขอ เจาหนาที่ในฐานะผูใหบริการ  99 ขอ และเปน
การเก็บขอมูลทุติยภูมิของหนวยงาน 108  ขอ  
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดกําหนดคะแนนรวมของแตละหลักเปน 0 ถึง 1 ตามระดับ
จากนอยไปมากที่สุด   สวนการแสดงผลนั้นสามารถเปนคะแนนรวมหรือแสดงเปนกราฟเพื่อความ
เขาใจที่งายขึ้นก็ได 
  ผลการศึกษาพบวา หลักการบริหารจัดการที่ดีทั้ง 6 หลักมีความเหมาะสม   ผลการวิเคราะห
ขอมูลโดยภาพรวมของทั้ง 10   หนวยงาน  พบวาในภาพรวมมีระดับความโปรงใสต่ําสุด คือ 0.46      
ในขณะที่หลักนิติธรรมและหลักคุณธรรมมีคะแนนอยูในระดับ 0.81 ซ่ึงนับวามากที่สุด  สวนระดับ
คะแนนของหลักความคุมคา หลักสํานึกรับผิดชอบและหลักการมีสวนรวม มีคะแนนรวม 0.64 0.65  
และ 0.64  อยูในระดับมากตามลําดับ  ที่นาสนใจคือ หลักคุณธรรมและหลักความโปรงใสมีคะแนน
ที่สวนทางกัน  เนื่องจากการเปดเผยขอมูลมีคะแนนอยูในระดับนอย   
   สําหรับหลักสํานึกรับผิดชอบพบวาหลักการจัดการกับผูไมมีผลงานอยูในระดับ 0.40 
(นอย) และการมีแผนสํารองมีคะแนนเพียง 0.57 (ปานกลาง) ซ่ึงสอดคลองกับหลักความโปรงใสใน
เร่ืองการใหคุณใหโทษ  สวนหลักความคุมคานั้น อยูในระดับ 0.66 ขึ้นไปทั้งหมด  แสดงวา
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หนวยงานตัวอยางมีการประหยัดใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีการแขงขันในการ
ทํางานในระดับสูง 
  เมื่อพิจารณาการทดสอบตัวช้ีวัดตามกลุมงาน 3  งานดังกลาวพบวา กลุมงานเศรษฐกิจเปน
กลุมงานที่ปฏิบัติงานเพื่อปากทองของประชาชนมีคาคะแนนรวมเฉลี่ย 0.68 (SD = 0.178) โดยมี
คุณธรรมสูงสุดถึง 0.98 จัดวามากที่สุด ทั้งนี้เพราะหนวยงานตัวอยางมีบุคลากรจํานวนนอยและ ไม
มีการบันทึกการลงโทษที่เนื่องมาจากการผิดคุณธรรม หากเปนขอมูลจริงนับวานายินดี ในกลุมนี้มี
คะแนนเรื่องความโปรงใส ต่ําที่สุด (เมื่อเปรียบเทียบกับหลักการอื่น) คือมีคา (0.45 (จัดวาปาน
กลาง) ขณะที่หลักการอื่น ๆ ของกลุมนี้ มีคาในระดับสูงหรือมาก  

สวนกลุมงานบริการมีคาคะแนนรวมเฉลี่ย 0.66 (SD = 0.127) จัดอยูในระดับสูงหรือมาก 
โดยพิจารณาหลายหลักการแลวพบวา คาความโปรงใส มีระดับคะแนน 0.45(ปานกลาง) ขณะที่ 
หลักนิติธรรมเปนหลักที่ไดคะแนนสูงสุด ของกลุมนี้คือ 0.84 รองลงมาคือ หลักคุณธรรม(0.70) 
และหลักความคุมคา (0.69) สวนหลักการมีสวนรวม และสํานึกรับผิดชอบมีระดับคะแนน 0.65 และ 
0.66 ตามลําดับ 

สวนกลุมความมั่นคงพบวา มีระดับคะแนนรวมเฉลี่ย 0.66 (SD = 0.110) โดยมีระดับ
คะแนนในหลักความโปรงใสต่ําที่สุด (0.51)  ขณะที่มีระดับคะแนนในหลักนิติธรรมสูงสุด (0.85) 
สวนหลักการอื่น ๆ มีคะแนนในชวง 0.64-0.67 จัดวาอยูในชวงมาก 

เมื่อเปรียบเทียบหลักการตาง ๆ ตามกลุมงานจะพบวา กลุมงาน ความมั่นคงมีระดับคะแนน
ในหลักนิติธรรมสูงสุด ซ่ึงสะทอนลักษณะขององคกร อยางแทจริง ในกลุมนี้ยังมีคะแนนในเรื่อง
คุณธรรมนอยที่สุด เชนกัน แตในดาน ความโปรงใส จะมีระดับคะแนน สูงกวาอีก 2 กลุมเล็กนอย
ซ่ึงคะแนนทั้งหมดที่ไดสะทอนลักษณะองคกรภาระหนาที่ วัฒนธรรมองคกร แตขอสังเกตคือทุก
กลุมงานมีปญหาเรื่องความโปรงใส 

สําหรับการใชขอมูลทุติยภูมิของหนวยงานกลาง   เพื่อวัดการบริหารจัดการที่ดีในภาพรวม
ของประเทศพบวาบางหลักไมสามารถใชได  เพราะไมมีการจัดเก็บขอมูลไว  ทั้งยังไมสามารถ
สะทอนภาพรวมไดทั้งหมด  อยางไรก็ดี   ผูวิจัยแนะนําใหใชขอมูลทั้ง 2 ประเภทประกอบกัน  
รวมทั้งมีการจัดทําการสัมภาษณเชิงลึกและการประชุมกลุม (focus group) เพื่อไดขอมูล
ประกอบการอธิบายผลจากการวัดเชิงปริมาณ 
  สําหรับขอเสนอแนะคือในดานการปรับปรุงตัวช้ีวัดนั้นๆ  ผูวิจัยเห็นวา หากจะนําตัวช้ีวัดนี้
ไปใชในการวัดการบริหารจัดการที่ดีขององคกรประเภทอื่นควรมีการปรับปรุงตัวช้ีวัดบางตัวเพื่อ
สอดคลองกับพันธกิจหลักของประเภทหนวยงานนั้นๆ นอกจากนี้ผูวิจัยยังเห็นวาควรมีการพัฒนา
ปรับปรุงตัวช้ีวัดตอไป เพื่อนําไปใชไดกวางขวางขึ้น สวนการนําไปใชนั้นเพื่อใหแนวคิดหลักการ
บริหารจัดการที่ดีถูกนําไปเผยแพรและใชอยางกวางขวางทั้งในประเทศ ตางประเทศ ในหนวยงาน
ตางๆ ทั้งของรัฐ เอกชน องคกรเอกชน องคกรอิสระตางๆ  นอกจากนี้คณะผูวิจัยจึงยังมีขอเสนอทาง
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นโยบายและการบริหารจัดการคือ ขอใหคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
นําเสนอรัฐบาลใหดําเนินการตอไปนี้ 
 ประกาศเปนนโยบายหลักในการนําหลักการนี้ไปใชใหแพรหลาย  และใหมีการปฏิบัติ
อยางจริงจัง  โดยปรับแนวคิดของขาราชการทั้งประเทศใหม ใหมีการเรียน การสอน การฝกอบรม
และการประเมินผลงาน เปนการใชหลักการบริหารแนวใหมที่ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี  
 กําหนดใหมีการวัดระบบบรหิารจัดการทีด่ขีองประเทศเปนประจําป   มีการเผยแพรผลการ
ประเมินทุกปและมอบรางวลัใหหนวยงานที่มีคะแนนสงูสุด  รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให

พอเพียงในการดําเนินการวดัและประเมินดังกลาวนี ้
กําหนดเปนนโยบายใหหนวยราชการนําหลักบริหารจัดการที่ดีไปเปนสวนหนึ่งของการคิด

ระบบความดี ความชอบประจําป ซ่ึงสอดคลองกับหลักการปฏิรูประบบราชการที่รัฐบาลกําลัง
ดําเนินการอยู 
  สวนการนําไปใชเชิงการบริหารจัดการนั้นควรมีการ  ประชาสัมพันธแนวคิดและตัวช้ีวัด
ของการบริหารจัดการที่ดีนี้ใหกวางขวาง เพื่อใหประชาชนโดยเฉพาะการเมืองภาคประชาชนได 
เขาใจและสามารถใชติดตาม ตรวจสอบหนวยงานของภาครัฐได 
  มีการจัดทํ าหลักสูตรด านการบริหารจัดการที่ดีและใหมีการนํ าไปใช เสนอใน 
โรงเรียนทุกระดับ  มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตางๆ รวมถึงสถาบันที่สอนผูบริหารระดับสูง 
 ทําการฝกอบรม เผยแพรแนวคิดและการใชตัวช้ีวัดใหทั่วถึงในหนวยงานตางๆ ทั้งของรัฐ  
เอกชน องคกรเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และใหนําผลมาจัดทําเปนแผนที่การ
บริหารจัดการที่ดี  เพื่อสรางความตระหนักใหมีการนําแนวความคิดไปใชใหมากขึ้น   
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Abstract : The Development of Indicator for measuring good governance 
 
 King Prajadhipok’s Institute was commissioned by the National Economic and Social 
Development Board to conduct research on the development of indicators to be used in measuring 
good governance. The purpose of this research was to determine a framework to monitor and 
evaluate the system of good governance under the public development strategy in the 8th National 
Development Plan and the good governance of both the government and private sectors in the 9th 
National Development Plan. The resulting indicators of good governance were to be developed as 
a guideline for the collection of primary and secondary data, necessary for measuring levels of 
good governance implementation in state agencies. Working within the framework of the 
governance strategies of the 8th and 9th National Economic and Social Development Plans, and the 
principles of good governance according to the Office of the Prime Minister’s 1999 regulations 
on the establishment of political and social management systems, this study determined six key 
factors or principles of good governance. These were the Rule of Law, Ethics, Transparency, 
Participation, Accountability, and Value for Money. 
 

The methods of study to obtain the indicators included a review of the literature related to 
the development of the indicators and brainstorming sessions to determine a conceptual 
framework of good governance. The indicators were then tested on 10 working units, or state 
agencies, in 10 provinces throughout the country. The sample units were classified into three 
categories: service-based agencies, economic based agencies and security-based agencies. The 
sample population included people as service receivers and civil servants as service providers. 
Information was also gleaned from records kept by the agencies. The indicator tests were 
conducted at one agency per province. The results were analyzed and improvements 
recommended prior to preparing the final report. A manual was also prepared so that those who 
were interested could use it as a self-evaluation tool or to evaluate other agencies with the aim of 
improving administration procedures and services to correspond to the people’s needs. The study 
was conducted over a period of 12 months, from September 2001 to September 2002. 
 

The researchers determined the study framework for the six major principles as 
follows:The Rule of Law principle comprises seven major components: 1) the principle of 
division of power; 2) protection of rights and liberty; 3) commitment to the law; 4) performance 
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of duties in accordance with the content of the laws; 5) freedom of decision-makers to perform 
their duties; 6) adherence to the principle “not guilty and no punishment without law”; and           
7) performance of duties within the regulations.  

 
The principle of Integrity comprises three major components: 1) freedom from 

corruption; 2) freedom from violating the disciplines; 3) freedom from violating professional 
standards and ethics. 
 

The principle of Transparency comprises four main components: 1) transparency of the 
working system structure; 2) transparency in the reward system; 3) transparency in the 
punishment system; 4) transparency in disclosure of the working system. 
 

The principle of Participation comprises four main components: 1) provision of 
information; 2) listening to public opinion; 3) people’s participation in decision-making; 4) 
development of people’s capacity for participation. 
 

The principle of Accountability has six main components: 1) the establishment of joint 
ownership by the working units; 2) clarity of purpose; 3) efficient administration; 4) systems for 
monitoring and evaluation; 5) measures to deal with those who do not perform; 6) contingency 
plans. 
 

The principle of Value for Money has three main components: 1) saving; 2) maximizing 
the benefits from the use of resources; 3) competitiveness. 
 

The major components outlined above were further split into 81 sub-components that 
provided the basis for 246 questions. These questions were divided into 39 questions for the 
people as service receivers, 99 questions for officers as service providers, and 108 questions 
related to the collection of secondary data by the working units. 
 

In analyzing the information gathered in the above questioning process, the total scores 
relating to each principle were ranked from 0 to 1 on a minimum to maximum band of good 
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governance. the presentation of these results could be in the form of total scores or charts, for 
better understanding. 
 

The results of the study indicated that all of the six principles as bases for indicators of 
good governance were appropriate. 
 

According to the results of overall analysis of the 10 working units, the level of 
transparency had the lowest good governance score of 0.48, while the rule of law had the highest 
score of 0.81. The total score for ethics was 0.80, while the scores for value for money and 
participation were both 0.66, and for accountability and participation both 0.64. It was remarkable 
that the scores for ethics and transparency  were at opposite ends of the scale, due largely to the 
negative effect of low information disclosure assessments. The good news was that in the 
assessment of participation the score for working units listening to the voice of the people was as 
high as 0.73. However, there is room for improvement in the scores for the provision of news and 
information to the people, allowing people to participate in decision-making, and development of 
people’s capacity for participation, which were in the 0.60 – 0.62 range. 
 

As for accountability, the measurement in dealing with those whose performance was 
poor was a low 0.40, while the availability of a contingency plan score was a more moderate 0.57, 
which corresponded to the principle of transparency components relating to reward and 
punishment. The total for the value for money was 0.66, which indicates that the sample units 
knew how to save and optimize the use of resources, as well as encourage a high level of 
competitiveness.  
 

In considering the test indicators based on the above three sample unit divisions – 
economic, service and security, it was found that the economic working group, the performance 
of which was related to the well being of the population, had a total average score of 0.68 (SD = 
0.129). Within this group, the score for integrity was at the highest level of 0.98. This was due to 
the small number of employees in the sample. There was no record for ethical violations, which 
would be good news if this information were reliable. However, this group’s score for 
transparency, a moderate 0.45, was the lowest of all of its overall principle scores, which were 
otherwise all at a high level.   
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As for the service working units, the average total score was 0.67 (SD = 0.178), which 

was considered high. When considered by principles, the level of transparency score was 0.45 
(moderate), whereas the principle of rule of laws got the highest score of 0.84, followed by the 
principle of integrity (0.70) and the principle of value for money (0.70). The principles of 
participation and accountability had scores of 0.65 and 0.66, respectively. 
 

For the security group, the total average score was 0.67 (SD = 0.127), with the lowest 
score in the principle of transparency (0.51) and the highest in the rule of laws (0.85). Other 
principles were in the range of 0.64 to 0.67. 
 

In a comparison of indicator scores in working units, it was found that the working 
groups in security had the highest scores in the rule of laws. This was in accord with the inherent 
characteristics of the organizations. However, this group had the minimum score regarding ethics. 
The level of transparency was slightly higher than that of the other two groups, but what was 
remarkable was that every working group had problems concerning transparency. All of the 
indicator scores reflected the characteristics of the organizations, as well as the missions and 
organizational culture. 
 

As for the use of secondary data, from the files of central working units, in measuring the 
good governance for the overall country, it was found that some principles were not applicable 
because no relevant information had been collected and because the available information could 
not reflect the overall picture. However, the researchers advised that available secondary data be 
used to supplement the primary information. Moreover, in-depth interviews and focus groups 
were to be conducted in order to get more information to illustrate and support the analysis of 
quantitative measurement. 
 

As for recommendations on indicator improvements, if these indicators are to be used in 
the measurement of good governance in other types of organizations, some indicators must be 
adjusted to correspond to the major missions of such organizations. In addition, it is 
recommended that the indicators be improved so that they can be used more broadly. This will 
promote the dissemination of and widespread use of good governance principles, both within the 
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country and in foreign countries, as well as in various organizations, including the government 
sector, private sector, non-government organizations, and other independent organizations. It is 
also recommended that the National Economic and Social Development Board present a proposal 
to the government regarding policy implementation related to good governance as follows: 

 
- Announce as a major policy the dissemination and implementation of these principles, as 

well as encourage their adoption and use. 
- Establish the annual measurement of the country’s good governance system. the annual 

evaluation results should be disseminated, and rewards given to the working units with 
the highest scores. The government should allocate sufficient budget for such 
measurement and evaluation. 

- Promote Thailand as the center of good governance in the region, in order to disseminate 
this concept and encourage its adoption on a regional basis, such that it becomes a 
standard for peaceful co-existence. 

- Set as a policy so that the government sector can use the principles of good governance 
as part of the criteria for an annual reward system, in accordance with the current 
government system reform. 

- Information on good governance and related indicators should be widely disseminated to 
promote understanding and the ability of the people, especially political groups, to 
monitor government agencies.  

- Establish a curriculum in good governance and present it at all levels in schools, 
universities and other educational institutions, including institutions for senior 
executives. 

- Arrange training sessions to disseminate and distribute the concept and widespread 
implementation of indicators in agencies, including those in the government sector, 
private sector, private organizations and local administrative organizations. Indicator 
results and the subsequent mapping of good governance will further increase awareness 
and implementation of this concept. 

 
…………………….. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1 1.หลักการและเหตุผล 
  ในชวงป 2539-2540 แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการที่ดีไดเผยแพรสูสังคมไทยโดยองคกร
พัฒนาในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งนักวิชาการและนักคิดที่ตระหนักถึงความสําคัญของการ
บริหารจัดการที่ดีในการสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยไดหยิบยกปญหาที่เปนผลกระทบจาก
การมีระบบบริหารจัดการที่ไมดีและแนวทางสรางระบบที่ดีขึ้นมาเปนประเด็นในการสรางความเขาใจ
และระดมความเห็นจากประชาชนในภาคสวนตางๆของสังคมเปนผลใหภาคประชาชน ภาคประชา
สังคมเกิดการตื่นตัวในเรื่องดังกลาวอยางกวางขวาง ทั้งนี้การบริหารจัดการที่ดีที่ไดมีการกลาวถึงนั้น 
จะมีคุณลักษณะที่สําคัญหลายประการ ไดแก 1) เปนการทํางานอยางมีหลักการ มีความรับผิดชอบ 
สามารถอธิบายเหตุและผลตอสาธารณะได 2) เปนการทํางานที่มีความโปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได 
รับรูไดในกระบวนการตัดสินใจตาง ๆ 3) ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการบริหารจัดการ รวม
ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร รวมจัดการสังคมในลักษณะประชาสังคม และ 4) สมาชิกใน
สังคมเคารพสิทธิ เสรีภาพซึ่งกันและกัน รูหนาที่ของตนเอง เคารพกฎ ระเบียบของสังคม  ซ่ึงในขณะนี้
ไดมีความพยายามที่จะนําหลักดังกลาวไปใชทั้งในสวนภาครัฐตามแผนพัฒนาประเทศและในสวน
ภาคเอกชนในลักษณะการพัฒนาองคกรและสังคมโดยรวม   

  ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว กติกาของสังคมและการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ใชจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัย ในสังคมสมัยใหมทุกประเทศมีแนว
ทางการปรับปรุงการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม (Governance) ที่เปนจุดรวมเหมือนกัน คือ 
ความสงบสุขของประชาชน เสถียรภาพความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีการพัฒนา
ประเทศอยางสมดุล เทาทันโลก อันจะนําไปสูความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได ประเทศไทย
ก็มีการปรับเปลี่ยนหลายประการ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเพื่อกําหนดหลักเกณฑของสังคมใหม 
โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540 หรือที่ เ รียกกันวาเปน 
“รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” ที่ประกาศใชเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 โดยมีสาระสําคัญคือความ
พยายามในการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) สําหรับสังคมไทยโดย
เนนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจของภาครัฐมากขึ้น การประกันและ
คุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ภาครัฐมีการบริหารการปกครองที่โปรงใส สามารถถูก
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ตรวจสอบโดยประชาชนมากขึ้น ดังนั้นอาจกลาวไดวาภาครัฐในโลกประชาธิปไตยยุคใหมจึงมี
เปาหมายรวมกัน 3 ประการ คือ  

  1. การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ ไดแก การบริหารโดยมุงผลลัพธที่ เกิดกับประชาชนหรือ
ผูรับบริการ การปรับปรุงงานบริการใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานตามที่ประชาชนตองการ และรายงาน
ผลงานใหสาธารณะทราบ มีความโปรงใสในการตัดสินใจและในกระบวนการทํางานโดยเปดโอกาส
ใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารทางราชการ รวมแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการทํางาน 
รวมท้ังการใหความสําคัญกับความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผล ผูบริหารจะ
บริหารงานอยางคลองตัว แตในขณะเดียวกันตองรับผิดชอบตอผลงานนั้นๆ แทนการยึดมั่นในการทํา
ใหถูกตองตามกฎ ระเบียบ วิธีการอยางเดียวเชนในอดีต 

  2. การปรับเปล่ียนบทบาทภาครัฐ ไดแก การเนนงานในหนาที่หลักของภาครัฐ ซ่ึงไดแกการ
กําหนดนโยบายที่มองการณไกล มีการบังคับใชกฎหมายที่ใหความเสมอภาค เปนธรรม และองคกร
บริหารอิสระ มีสวนรวมในการดําเนินการ 

3. การบริหารแบบพหุภาคี ไดแก การบริหารที่ใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบาย ตัดสินใจ หรือรวมปฏิบัติบริการ เพื่อใหการบริหารและการบริการสาธารณะเปนที่พึง
พอใจของประชาชนหรือผูรับบริการ และเปนการจัดระบบการบริหารแบบใหมที่ไมผูกขาดหรือรวม
ศูนยอํานาจแบบในอดีตที่ทําใหรัฐไมสามารถแกปญหาไดทันการณหรือมีสภาพความปดบังซอนเรน
ไมโปรงใสตอสาธารณชน (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2544 : 3-4) 

   ซ่ึงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ไดใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศน
การพัฒนามาเปนแบบองครวม โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคีในสังคม ความหมาย
ของวิธีการทํางานแบบองครวม มิใชเฉพาะการอาศัยความรวมมือในการทํางานจากหนวยปฏิบัติที่
เกี่ยวของเทานั้น ความหมายของการดําเนินงานแบบองครวมมีความลึกซึ้งกวานั้นและสัมพันธกับ
กรอบแนวคิดความอยูดีมีสุขที่ไดพัฒนาขึ้นโดยตรง 

 เมื่อความอยูดีมีสุข ไดรับการจํากัดความในรูปของ “ภารกิจ” และ “สมรรถภาพ” 
ยอมมีความแตกตางจากการเปนเจาของสินคาและบริการเทานั้น ดังตัวอยางที่ศาสตราจารยเซน (พ.ศ. 
2528) ไดช้ีใหเห็นวา การขี่จักรยานจะแตกตางจากการเปนเจาของจักรยาน การขี่จักรยานเปนภารกิจ 
ซ่ึงคนพิการยอมไมสามารถทําได แมจะเปนเจาของจักรยาน กิจกรรมการขี่จักรยานเทานั้นที่เปนเหตุ
ใหเกิดความอยูดีมีสุขไมใชการเปนเจาของจักรยาน 

 สมมติวา  เราตองการเสริมสรางความอยูดีมี สุขของประชาชนโดยสงเสริม 
กิจกรรมการขี่จักรยาน ถาจะใหบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค เราจะตองเริ่มตนตั้งแตการสรางลู
หรือทางสําหรับรถจักรยานโดยเฉพาะ  เพื่อไมใหมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้  
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ในขณะขี่จักรยาน ประชาชนตองสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ได มิฉะนั้นจะไมกอใหเกิดประโยชน จึง
ทําใหเราตองหันมาแกปญหามลพิษกอนสงเสริมการขี่จักรยาน รวมทั้งประชาชนตองมีความพรอม
ดานสุขภาพและมีเวลาวางเพียงพอ การจัดกิจกรรมการขี่จักรยานงายๆ เพียงแคนี้เกี่ยวของกับมิติตางๆ 
ของความอยูดี มีสุขอีกหลายมิติไปพรอมๆ กัน ฉะนั้นความอยูดีมีสุขที่จํากัดความในรูปของ “ภารกิจ” 
และ “สมรรถภาพ” จึงเปนแนวคิดแบบองครวม ซ่ึงมีหลายมิติและหลายองคประกอบมีความสัมพันธ
ซ่ึงกันและกันอยางแยกกันไมออก 

 การแปลงแผนสูภาคปฏิบัติและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 8 ที่มี 
จุดมุงหมายอยูที่ความอยูดีมีสุขของประชาชน เกี่ยวของกับทุกหนวยปฏิบัติ การมีสวนรวมมากขึ้นจะ
ชวยใหมีการใชประโยชนจากศักยภาพของประชาชน ซ่ึงก็คือการยกระดับความเปนอยูของประชาชน
นั่นเอง  โดยสามารถแจกแจงองคประกอบของความอยูดีมีสุขออกเปน 7 ดาน ซ่ึงมีความครอบคลุมทุก
มิติของการดํารงชีวิต(นานัค  คัควานี) คือ 

 องคประกอบที่ 1  คือ ดานสุขภาพอนามัยและโภชนาการ ซ่ึงยังประกอบดวย
องคประกอบยอยอีก 4 ดานคือ ความยืนยาวของอายุ การปลอดจากโรคภัยไขเจ็บ โภชนาการและการ
ใหบริการสาธารณสุข 

 องคประกอบท่ี 2  คือ การศึกษา ซ่ึงครอบคลุมสาระตางๆ ในกระบวนการเรียนรู
ความรูพื้นฐาน และทักษะตางๆ รวมทั้งการเขาถึงบริการและคุณภาพการศึกษา 

 องคประกอบท่ี 3  คือ ชีวิตการทํางาน เนื่องจากประชาชนจะใชชีวิตสวนใหญอยูกับ
การทํางาน การพิจารณาสภาพแวดลอม การทํางาน จึงเปนสวนประกอบที่สําคัญมาก และชีวิตการ
ทํางานที่มีคุณภาพก็จะเกี่ยวของกับการจางงานและความพอใจในคาจางที่ไดรับ องคประกอบดานนี้ 
ยังรวมถึงปจจัยองคประกอบยอยในดานการใชแรงงานเด็ก และผูหญิง และระบบประกันสังคมดวย  

 องคประกอบท่ี 4  คือ ชีวิตครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัวถือเปนประเด็น
สําคัญที่สงผลกระทบตอ “ความอยูดีมีสุข” โครงสรางและขนาดของครอบครัวเปนตัวกําหนดระดับ
ความเปนอยูของสมาชิกแตละคน ครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุน ตองรับรูความตองการของ
สมาชิกแตละคน และดูแลสมาชิกทุกคนอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ 

 องคประกอบที่ 5  คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจความยากจน การกระจายรายไดและ 
สวัสดิการ เปนเครื่องมือสําคัญที่นําไปสูการบรรลุเปาหมายความอยูดีมีสุข ฉะนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนจึง
เปนปจจัยสําคัญของความอยูดีมีสุข การมีปญหาความยากจนที่รุนแรง และความไมเทาเทียมกันดาน
รายได ในระดับสู งสะทอน  “การอยู อย า งมีทุกข” ในสั งคม  ประ เด็น เหล านี้  จึ งนับ เปน 
องคประกอบที่จําเปนของเครื่องชี้วัด “ความอยูดีมีสุข” ดวย 



โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

 1-4 

 องคประกอบที่ 6  คือ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย การดูแลรักษาทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนสิ่งจําเปนตอ  “ความอยูดีมีสุข” เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
องคประกอบนี้รวมถึงประเด็นสภาพแวดลอมดานที่อยูอาศัย การอนามัยแวดลอม ตลอดจนความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยเฉพาะจากปญหาอาชญากรรม 

 องคประกอบที่ 7  คือ ดานประชารัฐ หมายถึง ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน 
การเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกันจะนํามาซึ่ง “ความอยูดีมีสุข” การสงเสริมบทบาทการมี
สวนรวมของประชาชนเปนการเพิ่มพูนและใชประโยชนจากทรัพยากรมนุษยใหเต็มขีดความสามารถ
เปนเครื่องมือของการยกระดับ ความอยูดีมีสุข องคประกอบนี้จะรวมประเด็นเรื่องความยุติธรรม สิทธิ
มนุษยชนและสิทธิเสรีภาพทางการเมือง รวมทั้งการกระจายอํานาจ7การบริหารจัดการ 

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนาหลัก 6 ดาน ซ่ึงครอบคลุม
สาระทุกดานของความอยูดีมีสุข อยางไมสามารถแยกออกจากกันใหชัดเจนได แผนภูมิที่ 1 จึงได
พยายามอธิบายความสัมพันธระหวางองคประกอบทั้ง 7 ดาน ของความอยูดีมีสุข และยุทธศาสตรการ
พัฒนาทั้ง 6 ดาน ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และเชื่อมโยงเขาหากัน  (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2545 : ก8-ก10)   

 
อยางไรก็ดีที่ผานมาการดําเนินงานเพื่อสรางระบบบริหารจัดการที่ดี ทั้งในกรอบของสังคม

โดยรวมและกรอบของแผนพัฒนาประเทศนั้น  แตละหนวยงานที่ เกี่ยวของไดมีการติดตาม
ความกาวหนาของการดําเนินงานอยางตอเนื่อง แตเปนการติดตามแยกสวนเฉพาะในสวนตนเอง
รับผิดชอบเทานั้น เนื่องจากขาดกรอบการติดตามประเมินผลและตัวช้ีวัดผลงานที่ชัดเจนทําใหไม
สามารถบอกไดวาหนวยงานตางๆ  มีระดับการบริหารจัดการที่ดีมากนอยเพียงใด เพราะการทราบถึง
ระดับของการบริหารจัดการที่ดี โดยภาพรวมและของหนวยงานจะนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุง
หนวยงานใหมีการบริหารจัดการที่ที่สามารถปฏิบัติหนาที่และบริการประชาชนไดบรรลุผลอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพื่อกําหนดกรอบการติดตามประเมินผลใน
ภาพรวม และพัฒนาดัชนีวัดผลกระทบ/ผลสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีที่ชัดเจนเปน
รูปธรรมอันจะนํามาซึ่งประโยชนสูงสุดตอไป 

  ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติก็ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการสรางระบบบริหารจัดการที่ดีใหเกิดขึ้นในสังคมไทย โดยในชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 8  ไดกําหนดแนวทางเพื่อสรางการบริหารจัดการที่ดีในยุทธศาสตรการพัฒนาประชารัฐ  โดยให
ความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการ การสรางความเขมแข็งแกภาคประชาชน เพื่อให
เขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ ตลอดจนการเสริมสรางความเขาใจอันดี
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ระหวางภาครัฐกับประชาชน เพื่อใหเกิดการประสานรวมมือกันในการพัฒนาประเทศ (สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2540 )  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ยังคงใหความสําคัญอยางตอเนื่องกับการ
สรางระบบบริหารจัดการที่ดี โดยไดขยายกรอบการดําเนินงานใหครอบคลุมทุกภาคสวนของสังคม 
ไดแก การสรางระบบบริหารจัดการที่ดีในภาคธุรกิจเอกชน การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของ
กลไกตรวจสอบทั้งที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และกลไกตรวจสอบสาธารณะในภาค
ประชาชน รวมทั้ง การปลุกจิตสํานึกของประชาชนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความพอดี เพื่อเปน
รากฐานสําคัญของการสรางระบบบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทย (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน, 2544) 

ผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมาของหนวยงานราชการมีความสอดคลองกับทิศทางของ
แผนพัฒนาฯ ในหลายสวน โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูบระบบราชการที่ไดมีการจัดทําแผนปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ รวมทั้งระบบงบประมาณ และระบบกฎหมาย ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบ
ได และเปนเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางแทจริง  และการเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชนและทองถ่ินตามแนวทางการกระจายอํานาจ แตไมสามารถบอกไดอยางชัดเจนถึงประเด็น
สําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดี สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนวาดวยการสราง
ระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางแนวทางในการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 6 ประการ คือ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลัก
ความคุมคา .ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 และ 9 เพื่อใหมีการ
บรรลุเปาหมายของการพัฒนาประเทศและมีกรอบประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงมอบหมายใหสถาบันพระปกเกลา
ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีช้ีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  เพื่อใหได
กรอบการประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  และมีดัชนีช้ีวัดการสรางระบบบริหาร
จัดการที่ดีดังกลาว 

1.2. วัตถุประสงค  

 การศึกษาวิจยัคร้ังนี้มีวัตถุประสงคสําคัญ 3 ประการ คือ  

 2.1 เพื่อกําหนดกรอบการติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาประชารัฐในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และการบริหารจัดการที่ดีในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9 ในภาคราชการและภาคประชาชนที่มีความชัดเจน 
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2.2  เพื่อพัฒนาดัชนีช้ีวัดการสรางระบบการบริหารจัดการที่ดีตามยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่  8 และฉบับที่  9 ในภาคราชการและภาคประชาชน  ทั้งในสวนที่ เปนดัชนี ช้ีวัดในเชิง
กระบวนการและดัชนีช้ีวัดผลกระทบ/ผลสําเร็จของการดําเนินงาน 

2.3  เพื่อวางแนวทางในการจัดเก็บขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําดัชนีช้ีวัดการสรางระบบบรหิาร
จัดการที่ดี ทั้งในสวนของขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ โดยเฉพาะขอมูลเชิงคุณภาพที่ยังไมมีการ
จัดเก็บขอมูลมากอน ซ่ึงตองจัดทําแบบสอบถามเพื่อจัดเก็บขอมูลดังกลาว โดยใหสามารถคิดทําดัชนีช้ี
วัดระบบการบริหารจัดการที่ดีไดอยางนอย 3 ประเด็น 

1.3. ขอบเขตการศึกษา 

  ขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้ คือ  

  1.3.1 ขอบเขตของงาน  
 (1) สรางกรอบแนวคิดในการพัฒนาดัชนีชี้วัด ที่สอดคลองกับหลักการของการ

บริหารจัดการที่ดีและแนวทางที่กําหนดไวในยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
8 และ 9 โดยกรอบแนวคิดดังกลาวจะเปนพื้นฐานในการกําหนดกรอบการติดตามประเมินผลและการ
พัฒนาดัชนีช้ีวัดตอไป 

 (2) พัฒนากลุมดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งเกณฑมาตรฐาน
เปรียบเทียบในสวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคราชการและภาคประชาชน โดยกลุมดัชนีตองมี
ลักษณะดังนี้ 
   • สะทอนหลักการบริหารจัดการที่ดี 6 ประการ (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542) และวัตถุประสงคของการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดี  
   • ครอบคลุมทั้งดัชนีช้ีวัดเชิงปริมาณ และดัชนีเชิงคุณภาพที่สะทอนความรูสึกและ
การรับรูของบุคคล/ชุมชน ซ่ึงเปนขอมูลสําคัญในการบงชี้การมีสวนรวมและความพึงพอใจของ
ประชาชน 
   • ดัชนีช้ีวัดที่จัดทําขึ้นตองสามารถแสดงผลและใหภาพเปรียบเทียบทั้งในมิติของ
เวลาและมิติพื้นที่ (ระดับภาพรวม ระดับภาค ระดับจังหวัด) และสามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 

   (3)  สรางแบบสอบถามการติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนาเปนดัชนีช้ีวัดเชิงคุณภาพที่
ยังไมมีจัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดดังกลาวตองสามารถวัดผลไดในระดับพื้นที่ 
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   (4)  จัดทําขอเสนอแนวทางในการจัดเก็บขอมูล ทั้งขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ
ที่ใชแบบสอบถามในกรณีที่ตองมีการจัดเก็บขอมูลภาคสนาม ใหครอบคลุมสาระในเรื่องการกระจาย
แบบสอบถาม แนวทางการประมวลผล และการวิเคราะหผล เพื่อใหผลที่ไดสามารถใชเปนตัวแทนใน
ระดับภาค/จังหวัด 

   (5) จัดทําคูมือการจัดทําดัชนี ใหมีสาระสําคัญครอบคลุมหลักการเหตุผลในการ 
คัดเลือกตัวแปร/ดัชนี เทคนิคการพัฒนาดัชนี ตลอดจนแนวทางการวิเคราะห 

  (6) จัดทําบทวิเคราะหการบริหารจัดการที่ดี ในกรณีที่สามารถจัดหาขอมูลสนับสนุน
ไดในขณะนั้น ทั้งนี้เพื่อเปนการทดสอบดัชนีที่พัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดและแบบสอบถามตามขอ 
(2)-(3) 

  1.3.2 ขอบเขตเชิงพื้นท่ี กําหนดพื้นที่ตัวอยางเพื่อทดสอบแบบสอบถามใน  5 ภูมิภาค 
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และกรุงเทพฯ และปริมณฑล) อยางนอย
ภูมิภาค ละ 2 จังหวัด 

 

1.4. หนวยของการวัด  

  การศึกษาครั้งนี้ใชหนวยของการวัด คือ หนวยงานภาครัฐ จึงอาจเปนทั้งหนวยงานราชการ
หรือรับวิสาหกิจ 
 
1.5. คําจํากัดความ 
  ในการศึกษาครั้งนี้ไดใหนิยามเชิงปฏิบัติการของคําที่สําคัญดังนี้ 

    การบริหารจัดการที่ดี หมายถึง “หลักการการบริหารงาน ท่ีมุงเนนหลักการ โดยมิใช
หลักการที่เปนรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน  แตเปนหลักการการทํางาน ซ่ึงหากมีการนํามาใชเพื่อการ
บริหารงานแลว จะเกิดความเชื่อม่ันวาจะนํามาซึ่งผลลัพทท่ีดีท่ีสุด” ทั้งนี้ยึดตามระเบียบสํานักนายกวา
ดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542   

 หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกตอง เปนธรรม การบังคับการให
เปนไปตามกฎหมาย การกําหนดกฎ กติกาและการปฏิบัติตาม กฎ กติกาที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด        
โดยคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก 

 หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม การสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 
ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 
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 หลักความโปรงใส หมายถึง ความโปรงใสพอเทียบไดวา มีความหมายตรงกันขามหรือ
เกือบตรงกันขามกับการทุจริตคอรรัปชัน โดยที่การทุจริตคอรรัปชันใหความหมายในเชิงลบและมี
ความนาสะพรึงกลัวแฝงอยู ความโปรงใสเปนคําศัพทที่ใหแงมุมในเชิงบวกและใหความหมายในเชิง
สงบสุข  
  หลักความมีสวนรวม หมายถึง การกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทาง 
การเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ  รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชน
และของชาติ ซ่ึงจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน  โดยการใหขอมูล  แสดง
ความคิดเห็น  ใหคําแนะนําปรึกษา  รวมวางแผน  รวมปฏิบัติ  รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจาก
ประชาชน 

 หลักความรับผิดชอบ  หมายถึง  การตระหนักในสิทธิหนาที่  ความสํานึกใน 
ความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และการกระตือรือรนในการ
แกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลดีและเสียจาก
การกระทําของตนเอง 

 หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรค
สินคาและบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให
สมบูรณยั่งยืน โดยมุงประโยชนสูงสุดแกสวนรวมในการบริหารการจัดการและการใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัด  

 

1.6. กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา  
  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะอยูในกรอบของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 โดยมีหลักการพื้นฐาน 6 ประการ ไดแก หลักนิติ
ธรรม (Rule of law)  หลักคุณธรรม (Ethics) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความมีสวนรวม 
(Participation) หลักสํานึกรับผิดชอบ (Accountability) และหลักความคุมคา (Value for money) ซ่ึง
สอดคลองกับยุทธศาสตรในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 และ 9  โดยนํา
ขอมูลที่ไดจากการจัดทํากรอบแนวคิดของการศึกษา ทบทวนวรรณกรรม 
  กรอบแนวคิดของการศึกษา  คือ  การศึกษาครั้งนี้ใชกรอบแนวคิดการศึกษาหลัก 6 ประการ 
อันเปนสวนประกอบสําคัญของการบริหารจัดการที่ดีและมีหลักการยอยจํานวนรวม 81 หลักการ  ดังมี
รายละเอียดดังภาพ 
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ภาพที่ 1-1  แสดงแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการที่ด ี
 
 

หลักความโปรงใสหลักคุณธรรม

หลักความคุมคาหลักการมีสวนรวม

หลักสํานึกรับผิดชอบหลักนิติธรรม การบริหารจัดการที่ดี

 
 
 

ภาพที่ 1-2 แสดงแนวคิดเรื่องหลักนิติธรรม 
 

 
 

 
 
 
  
 

การแบงแยกอํานาจ การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

หลักความผูกพันดวยกฏหมาย

ความชอบดวยกฏหมายทางเนื้อหา
ความอิสระของผูพิพากษา

หลักไมมีความผิด ไมมีโทษโดยไมมีกฏหมาย 

ความเปนกฏหมายสูงสุดของ รธน.
หลักนิติธรรม
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ภาพที่ 1-3 แสดงแนวคิดเรื่องหลักคุณธรรม 
 
 
ปลอดจากการทุจริต ปลอดจากการทําผิดวินัย

ปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมจรรยาวิชาชีพ

หลักคุณธรรม

 
 
 
 

ภาพที่ 1-4 แสดงแนวคิดเรื่องความโปรงใส 
 
 
ดานโครงสราง ดานการใหคุณ

ดานการใหโทษ ดานการเปดเผยมีสวนรวม

ความโปรงใส
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ภาพที่ 1-5 แสดงแนวคิดเรื่องหลักการมีสวนรวม 

 
 

การใหขอมูลการรับฟงความคิดเห็น

การรวมตัดสินใจ การพัฒนาศักยภาพในการมีสวนรวม

หลักการมีสวนรวม

 
 
 
 

ภาพที่ 1-6 แสดงแนวคิดเรื่องหลักสํานึกรับผิดชอบ 
 
 

การมีการสรางความเปนเจาของรวมกัน

การมีเปาหมายที่ชัดเจน

การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ การมีระบบติดตามประเมินผล

การมีแผนสํารอง

การจัดการกับผูไมมีผลงานสํานึกแหงความรับผิดชอบ
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ภาพที่ 1-7 แสดงแนวคิดเรื่องหลักความคุมคา 
 
 

การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด

การประหยัด การแขงขัน

หลักความคุมคา

 
 
 
1.7. ขั้นตอนการศึกษา 
  - การศึกษาวิจัยเพื่อใหไดมาซึ่งตัวชี้วัด การบริหารจัดการที่ดีในงานวิจัยคร้ังนี้มีกระบวนการ
ดังตอไปนี้   
   (1)  ทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องหลักการสรางระบบบริหารจัดการ
ที่ดีทั้ง 6 ดาน เพื่อใหเขาใจถึงแนวทาง พัฒนาการและความหมายของระบบบริหารจัดการที่ดี  
   (2)  สรางและพัฒนาดัชนี ช้ีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยใช
กระบวนการดังนี้ 

  -  การกําหนดปจจัยสําคัญ 6 ปจจัย  (Core Factors) 
   ตามที่ไดมีการกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 และ 9  จึงไดมีการแบงปจจัยสําคัญการบริหารจัดการที่ดี
ออกเปน 6 ปจจัย คือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักสํานึก
รับผิดชอบ และหลักความคุมคา  
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ภาพที่ 1-8  แสดงหลักการสําคัญของการบริหารจัดการที่ดี 6 ประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - จัดทําปจจัยยอยและตัวชี้วัด  (Sub Factors and Indicators) 
   นําปจจัยสําคัญแตละหลักที่ไดจากการกําหนดในหัวขอขางตน มาใหนิยามเชิงปฎิบัติ
การ (Operationalization) และแจกแจงปจจัยยอย เพื่อใหทราบถึงขอมูลพื้นฐานของแตละปจจัย
ประกอบดวยปจจัยยอยใดบาง จากนั้นจึงนําปจจัยยอยตาง ๆ เหลานั้น มาพัฒนาเพื่อแจกแจงตัวช้ีวัดที่
จะใชในการวัดรวมถึงตัวแปร (Variables) ที่ตองการใชในการจัดเก็บขอมูล 

ภาพที่ 1-9 แสดงการพฒันาตัวชี้วัดโดยดปูจจัยยอยๆ ในแตละหลัก 

 

 
 
 

ปจจัยหลัก 

ปจจัยยอย 
ดัชนีชี้วัด 

ความโปรงใส 

ความคุมคา 

สํานึกรับผิดชอบ 

การมีสวนรวม 

คุณธรรม 

นิติธรรม 

การบริหารจัดการที่ดี 
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 -  การหาปจจัยยอยและตัวชีวั้ดรวม  (Common Factor) 
   เมื่อไดมีการแจกแจงขอมูลยอยและตัวช้ีวัดยอยในแตละปจจัยหลักแลว จึงนําปจจัย
ยอยและตัวช้ีวัดรวมถึงตัวแปรทั้งหมดมาพิจารณาปจจัยที่เปนปจจัยรวมและสวนตางของปจจัยยอยแต
ละตัววาสามารถที่จะนําเอาขอมูลสวนใดมาใชงานรวมกันไดบาง เพื่อเปนการลดความซ้ําซอนในการ
จัดเก็บขอมูล  

 
ภาพที่ 1-10  แสดงการจัดทําตัวชี้วัดรวมกันท้ัง 6 หลักการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -  การจัดกลุมตัวชี้วัด (Indicators Grouping) 
 ในขั้นตอนสุดทายจึงนําตัวช้ีวัด ที่ไดจากการพิจารณาแจกแจง รวมทั้งตัดในสวนที่

ทับซอนมาทําการจัดกลุมตัวช้ีวัด และตัวแปร เพื่อใหงายตอการจัดเก็บขอมูลตอไป 

   (3)  การทดสอบเครื่องมือจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดี และทดสอบ
ความมีอยูของขอมูลโดยนํากลุมตัวช้ีวัดที่ไดรับการพัฒนาขึ้นไปทดสอบความเที่ยงตรงและแมนยํา
ของคําถามในพื้นที่นํารอง คือ โรงพยาบาลสระบุรี เมื่อวันที่ 2 –3 พฤษภาคม 2545 ซ่ึงโรงพยาบาล
สระบุรี เปนโรงพยาบาลศูนย มีจํานวน 680 เตียง มีตึกในโรงพยาบาล 15 ตึก มีเจาหนาที่ทั้งหมด 1524 
คน  ใหบริการประชาชนครอบคลุม จังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกลเคียง เปนหนวยงานของของรัฐ
ทางดานการบริการสาธารณสุข โดยคณะวิจัยไดนําผลที่ไดมาปรับปรุงตัวช้ีวัดกอนการจัดระดมสมอง 
ซ่ึงพบวาตัวช้ีวัดที่จัดทําขึ้นนั้นสวนใหญใชได 
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   (4) จัดระดมสมองเพื่อใหขอเสนอแนะการจัดทําตัวชี้วัด  โดยใหผูทรงคุณวุฒิไดให
ขอเสนอแนะตอตัวช้ีวัดที่ได รับการรวบรวมขึ้น  เพื่อหาขอสรุปรวมกันในประเด็นดัชนีที่มี 
ความเหมาะสม และแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในแนวทางการดําเนินงานในระยะตอไป ซ่ึงไดจัดทําไป
แลวเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2545 โดยมีผูเขาประชุมจํานวน 24 คน จากหนวยงานตางๆ เชน ปปช. 
กพ. สํานักงบประมาณ  สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจ  

  (5)  จัดทําเครื่องมือจัดเก็บขอมูลและดําเนินการเก็บขอมูล  โดยทําการปรับปรุง 
ตัวช้ีวัดและเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลนําตัวช้ีวัด  และนําแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นไปเก็บ 
ขอมูลในจังหวัดเปาหมาย 10 จังหวัด ประกอบดวย เชียงใหม ลําปาง ขอนแกน สกลนคร สุพรรณบุรี 
กรุงเทพ นนทบุรี ระยอง ปตตานีและสงขลา โดยเลือกหนวยงานเปาหมายตามพันธกิจหลัก จังหวัดละ 
1 หนวยงาน (รายละเอียดปรากฏในสวนของประชากรและกลุมตัวอยาง) แลวจึงนําขอมูลที่เก็บมาได
ไปประมวลผลและจัดทํารายงานการวิเคราะหสถานภาพการบริหารจัดการที่ดีเบื้องตน รวมถึง
วิเคราะหความเหมาะสมของตัวช้ีวัดแตละตัว และความสมบูรณและความมีอยูของขอมูลที่เก็บได   

  (6)  จัดทําคูมือการใชงาน การเก็บขอมูลและการจัดระดับดัชนีชี้วัด โดยจะนําผลที่ได
จากการเก็บขอมูลในพื้นที่มาจัดทําคูมือการจัดเก็บขอมูลตอไป 

 (7)  แถลงผลการวิจัยและรับฟงความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิตอตัวชี้ วัดและ 
ผลการวิจัย โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2545 ณ อาคารศรีจุลทรัพย กรุงเทพมหานคร 

   (8) จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 
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ภาพที่ 1-11  แสดงกรอบการดําเนินการวิจัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดํา
เนิน

กา
รโ
ดย

 สํา
นัก

งาน
คณ

ะก
รร
มก

ารพ
ัฒน

าก
ารเ

ศร
ษฐ

กิจ
แล

ะส
ังค
มแ

หง
ชา
ติ  

ทดสอบประเมินผล ใน 
10 จังหวดั 

ระดมสมอง 

ปรับแก 

หลักของระบบบริหารจัดการที่ดี ทําหลักการยอย  กําหนดตัวช้ีวดั 

สรางเครื่องมือเก็บขอมูล ทดสอบเบื้องตน 2 คร้ัง 

ประเมินผล  
และคัดเลือกตวัช้ีวดั 

จัดทํารายงานการวิจยัและ
ทําคูมือการเกบ็ขอมูล 

การสนับสนุนจากรัฐบาล 
เอกชน  ประชาชน 

ปรับปรุง/พัฒนา 
ใหดีขึ้น 

ทราบสถานการณ 
ของการบริหารจัดการ

นําไปใชงาน 

ดํา
เนิน

กา
รโ
ดย
คณ

ะน
ักว

ิจยั
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8. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามตัวช้ีวดัการบริหารจดัการที่ด ี คณะนักวจิัย

ดําเนินการเก็บขอมูลในหนวยงานเปาหมาย 1 0 หนวยงานใน 5 ภูมภิาค ประกอบดวยหนวยงานใน
จังหวดั เชียงใหม ลําปาง ขอนแกน สกลนคร สุพรรณบุรี กรุงเทพ นนทบุรี ระยอง ปตตานี และสงขลา 
โดยจะจัดเก็บขอมูลโดยใชกลุมประชากร 2 สวนคือ ในสวนของเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ และ

ในสวนของประชาชนผูใชบริการ  
     
 
 

ภาพที่ 1-12   แสดงพื้นที่ทําการศึกษา 5 ภมูิภาค 10 จังหวัด 
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 โดยมีวิธีการสุมตัวอยางตามหลักสถิติซ่ึงใชการสุมอยางงายและใชการคํานวณจํานวน
ตัวอยางตามสตูรของ yamane ซ่ึงใน 1จังหวัดมีการเก็บขอมูล 1 หนวยงาน (โดยจํานวนตัวอยางในแต
ละหนวยงาน ปรากฏอยูในบทการจัดทําดชันีช้ีวัดและการเก็บขอมูล ) 

1.9.  ผูดําเนนิการ 
   สถาบันพระปกเกลา 

 

1.10. ระยะเวลาดําเนินการ 
 กันยายน 2544 – กันยายน 2545 

 
1.11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1.  ไดกรอบการติดตามประเมินผลและตัวช้ีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีของ
ประเทศไทยรวมทั้งเกณฑมาตรฐานเปรียบเทียบตามแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ 9 

  2.  ไดเอกสารการวิเคราะหผลการบริหารจัดการที่ดีเบื้องตนตามกรอบตัวช้ีวัดที่พัฒนาขึ้น 

  3.  ไดขอเสนอแนะเพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาตัวช้ีวัดผลพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

  4.  ประชาชนและผูเกี่ยวของรับทราบและเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่ดีของประเทศไทย 

ในบทนี้กลาวถึง หลักการและเหตุผลของการศึกษา วัตถุประสงค ขอบเขตการศึกษา กรอบ
แนวคิด วิธีการศึกษา ประชากรและการสุมตัวอยาง และผลที่คาดวาจะไดรับ ซ่ึงในบทตอๆไปจะ
กลาวถึงเรื่องดังตอไปนี้  บทที่ 2 แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการที่ดี บทที่ 3 การจัดทําดัชนีช้ีวัดและการ
เก็บขอมูล  บทที่ 4 ผลการศึกษา บทที่ 5 แนวทางการพัฒนาดัชนีช้ีวัดการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดีในระดับประเทศ  และบทที่ 6 สรุปและขอเสนอแนะ  
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บทที่ 2 
แนวคิดหลกัการบริหารจัดการที่ดี  6 ประการ 

 
 
 ในบทนี้จะเปนการกลาวถึงการจัดทําแนวคิดของหลักการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ซ่ึงเปนการ
รวบรวมจากแนวคิดของนักวิชาการตางๆ มาประกอบการพิจารณาจัดทําตัวช้ีวัดตอไป 
 

1. แนวความคิดเรื่อง หลักนิติธรรม (das Rechtsstaatsprinzip) 
 

  ตามความเห็นของ Maunz (พรศักดิ์  ผองแผว, 2544) เห็นวาหลักดังตอไปนี้เปนหลักการสําคัญ
อันเปนสาระสําคัญของ “หลักนิติธรรม” กลาวคือ (1) หลักการแบงแยกอํานาจ (das Prinzip der 
ewaltentrennung) (2) หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ (die Gewahrleistung personlicher 
Grundrechte) (3) หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง (Gesetzmaessigkeit 
von Justiz und Verwaltung) (4) ความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา (materielle Gesetzmaessigkeit) 
(5) หลักความเปนอิสระของผูพิพากษา (Unabhaengigkeit der Richter) (6) หลัก “ไมมีความผิด และ
ไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย” (nullum crimen, nulla poena sine lege) และ (7) หลักความเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ (Vorang der Verfassung)  ในการพิจารณาหลักนิติธรรมจึงพิจารณาถึง
สาระสําคัญของแตละหลักการขางตน  

1.1 หลักการแบงแยกอํานาจ (das Prinzip der Geaaltentrennung) 
หลักการแบงแยกอํานาจเปนพื้นฐานที่สําคัญของหลักนิติธรรม เพราะหลักการนิติ

ธรรม ไมสามารถจะสถาปนาขึ้นมาไดในระบบการปกครองที่ไมมีการแบงแยกอํานาจไมมีการควบคุม
ตรวจสอบซึ่งกันและกันระหวางอํานาจภายใตหลักการแบงแยกอํานาจ ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และ
ฝายตุลาการ โดยหลักแลวตองสามารถควบคุม ตรวจสอบและยับยั้งซึ่งกันและกันได  ทั้งนี้เพราะอํานาจ
ทั้งสามมิไดแบงแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด หากแตมีการถวงดุลกัน (check and balance) เพื่อใหสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนไดรับความคุมครอง  ดวยเหตุนี้ จะตองไมมีอํานาจใดอํานาจหนึ่ง มีอํานาจ
เหนืออีกอํานาจหนึ่งอยางเด็ดขาด หรือจะตองไมมีอํานาจใดอํานาจหนึ่งที่รับภาระหนาที่ของรัฐทั้งหมด 
และดําเนินการเพื่อใหบรรลุภารกิจดังกลาวแตเพียงฝายเดียว  ดังนั้น หลักการแบงแยกอํานาจจึงเปน
หลักที่แสดงใหเห็นถึงการอยูรวมกันของการแบงแยกอํานาจการตรวจสอบอํานาจ และการถวงดุล
อํานาจ 
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หากพิจารณาหลักการแบงแยกอํานาจอยางเปนระบบ อาจแยกพิจารณาการแบงแยก
อํานาจในแงของความแตกตางตามอํานาจหนาที่ของรัฐ ซ่ึงกอใหเกิดการแบงแยกองคกรตามขอบเขต
อํานาจหนาที่ที่แตกตางกัน หรือเรียกกันวา “การแบงแยกอํานาจตามภารกิจ” (funktionelle 
Gewaltenteilung) และ “การแบงแยกอํานาจในแงของตัวบุคคล” (personelle Gewaltenteilung) ซ่ึง
เรียกรองใหอํานาจหนาที่ของรัฐที่มีการแบงแยกนั้นตองมีเจาหนาที่ของตนเอง อันมิใชเปนเจาหนาที่
ของรัฐองคกรอื่นดวย โดยวิธีการแบงแยกอํานาจของรัฐเชนนี้ รวมทั้งการกําหนดใหองคกรอื่น ๆ เขา
ไปมีสวนรวมในกระบวนการแตงตั้งบุคคลเขาสูอํานาจใดอํานาจหนึ่ง หรือการใหมีสิทธิโตแยงคัดคาน
อํานาจอื่นหรือสิทธิในการควบคุมตรวจสอบทั้งในแงของการแบงแยกอํานาจตามภารกิจ (funktionelle 
Gewaltenteilung) และในแงของตัวบุคคล (personelle Geualtenteilung) แลว กรณีก็จะกอใหเกิด
ความสัมพันธระหวางอํานาจตาง ๆ ในการยับยั้งซึ่งกันและกัน และทําใหเกิดความสมดุลระหวาง
อํานาจไมทําใหอํานาจใดอํานาจหนึ่งมีอํานาจโดยเบ็ดเสร็จ   ในขณะเดียวกันก็จะไมทําใหอํานาจใด
อํานาจหนึ่งอยูภายใตอํานาจอื่นโดยสิ้นเชิง ดวยสภาพการณเชนนี้จะทําใหสิทธิ และเสรีภาพของ
ประชาชนไดรับความคุมครองอันเปนความมุงหมายประการสําคัญของหลักนิติธรรม 

1.2 หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ (die Gewahrleistung personlicher Grundrechte) 
หลักนิติธรรมมีความเกี่ยวพันกันอยางยิ่งกับสิทธิในเสรีภาพของบุคคล (Freiheitsrecht) 

และสิทธิในความเสมอภาค (Gleichheitsrecht) สิทธิทั้งสองประการดังกลาวขางตนถือวาเปนพื้นฐาน
ของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ในรัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายยอมรับหลักความเปนอิสระของ
ปจเจกบุคคลในการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองไปตามความประสงคของบุคคลนั้น ดังนั้น เพื่อ
เห็นแกความเปนอิสระของปจเจกบุคคลในการพัฒนาบุคลิกภาพของแตละบุคคล รัฐจึงตองใหความ
เคารพตอขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปจเจก
บุคคล โดยอํานาจรัฐจะกระทําไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายซึ่งผานเห็นชอบจาก   ตัวแทนของประชาชนตาม
หลักความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยไดใหความเห็นชอบแลวเทานั้น จึงจะสามารถกระทําได  
เพื่อใหการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลมีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง  จึงไดมีการนํา
หลักการแบงแยกอํานาจมาใช เพื่อความมุงหมายจะใหอํานาจแตละอํานาจควบคุมตรวจสอบซึ่งกัน
และกันก็เพื่อใหสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนไดรับความรับรอง   คุมครอง  นอกเหนือจาก
หลักการแบงแยกอํานาจแลวไดมีการบัญญัติหลักการตาง ๆ อีกหลายประการเพื่อเปนการให
หลักประกันแกสิทธิ และเสรีภาพของปจเจกบุคคลมิใหถูกละเมิดจากรัฐ เชน การจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพตองมีผลบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะเจาะจง (Allgemeinheit und Einzelfallverbot) การกําหนดใหระบุ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ (Zitiergebot) หลักการจํากัดสทิธิ
และเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิได (Wesengehaltsgarantie) และ
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หลักประกันที่สําคัญคือหลักประกันการใชสิทธิในทางศาล (Rechtsschutzgarantie) ซ่ึงถือวาเปน
สาระสําคัญของการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพแกปจเจกบุคคล เพราะการคุมครองหรือ
หลักประกันทั้งหลายจะปราศจากความหมาย หากไมใหสิทธิแกปจเจกบุคคลในการโตแยงการกระทํา
ของรัฐ เพื่อใหองคกรศาลซึ่งเปนองคกรที่มีความเปนกลางเขามาควบคุมตรวจสอบการกระทําของรัฐ
ที่ถูกโตแยงวาละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล 

กลาวโดยสรุปหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ถือวาเปนหลักพื้นฐานที่สําคัญของ
หลักนิติธรรม  ทั้งนี้ เพราะถือวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนหลักสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  ดังนั้นการ
กระทําของรัฐทั้งหลายจึงตองดําเนินการใหสอดคลองกับคุณคาอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เพราะ
มนุษยนั้นเปนเปาหมายการดําเนินการของรัฐมนุษยมิใชเปนเพียงเครื่องมือในการดําเนินการของรัฐ 
การดํารงอยูของรัฐยอมดํารงอยูเพื่อมนุษย มิใชมนุษยดํารงอยูเพื่อรัฐ  ดวยเหตุนี้ สิทธิและเสรีภาพจึง
เปนรากฐานที่สําคัญของรัฐเสรีประชาธิปไตยที่ยึดถือระบบนิติธรรม 

1.3 หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง (Gesetzmaessigkeit von  
Justiz und Verwaltung) 

หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการ และฝายปกครองหรือเรียกวา  “หลัก
ความผูกพันตอกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง” หลักในเรื่องนี้เปนการเชื่อมโยงหลักความ
ผูกพันตอกฎหมายของฝายตุลาการ และฝายปกครองเขากับหลักประชาธิปไตยโดยทางผูแทน 
กลาวคือ การใชกฎหมายของฝายตุลาการก็ดี หรือฝายปกครองก็ดีจะตองผูกพันตอบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ออกโดยองคกรนิติบัญญัติอันเปนองคกรที่มีพื้นฐานมาจากตัวแทนของประชาชน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบัญญัติของกฎหมายที่เปนการกระทบตอสิทธิ  หรือจํากัดสิทธิของประชาชนนั้น
จะกระทําไดเฉพาะภายใตเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ โดยผานความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชน
กอน ดังนั้น การใชกฎหมายของฝายตุลาการ หรือฝายปกครองที่เปนการจํากัดสิทธิของประชาชนจึงมี
ผลมาจากกฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบ จากตัวแทนของประชาชนแลว ซ่ึงอาจแยกพิจารณาความ
ผูกพันตอกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครองไดดังนี้ 

1.3.1 ความผูกพันตอกฎหมายของฝายตุลาการ  หรือหลักความชอบดวยกฎหมายของฝาย
ตุลาการ (Gesetzmaessigkeit von Justiz) ความผูกพันของฝายตุลาการตอการใชกฎหมายเปนไปตาม
หลักความเสมอภาคของการใชกฎหมายอยางเทาเทียมกัน โดยถือวาเปนหลักความเสมอภาคในการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพรูปแบบของการใชกฎหมาย ตามหลักความเสมอภาคดังกลาวมี 3 รูปแบบ 
(Duerig, 1989 : 398) ดังนี้ 

1) ฝายตุลาการจะตองไมพิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใหแตกตางไปจาก
บทบัญญัติของกฎหมายหรือเรียกวา ความผูกพันของฝายตุลาการในทางปฏิเสธกลาวคือ เปนความ
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ผูกพันที่จะตองไมพิจารณาพิพากษาใหแตกตางไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย  ซ่ึงหมายความวา บุคคล
ยอมมีสิทธิเรียกรองมิใหมีการใชกฎหมาย ใหแตกตางไปจากบทบัญญัติของกฎหมายที่เปนบทบัญญัติ
ในลักษณะของการบังคับในเรื่องนั้น ๆ กลาวคือ ฝายตุลาการจะตองใชกฎหมายใหเปนไปตาม
องคประกอบและผลของกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ 

2) ฝายตุลาการมีความผูกพันที่จะตองใชกฎหมายอยางเทาเทียมกัน กลาวคือบุคคล
ยอมมีสิทธิเรียกรองอยางเทาเทียมกัน ในการที่จะใหฝายตุลาการใชบทบัญญัติกฎหมายใหตรงกับ
ขอเท็จจริงในกรณีของตน ในกรณีนี้เปนการเรียกรองใหฝายตุลาการยอมรับการผูกพันตนอยาง
เครงครัดตอกฎหมาย แมวากฎหมายจะอนุญาตใหคํานึงถึงขอเท็จจริงอันเปนลักษณะพิเศษในกรณีใด
กรณีหนึ่งก็ตาม 

3) ฝายตุลาการมีความผูกพันที่จะตองใชดุลพินิจ  โดยปราศจากขอบกพรอง ในกรณี
นี้หมายความวา บุคคลยอมมีสิทธิเรียกรองอยางเทาเทียมกันตอฝายตุลาการในกรณีที่กฎหมาย
กําหนดใหมีการใชดุลพินิจโดยเรียกรองใหฝายตุลาการใชดุลพินิจโดยปราศจากขอบกพรองใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

1.3.2  ความผูกพันตอกฎหมายของฝายปกครองหรือ “หลักความชอบดวยกฎหมายของ
ฝายปกครอง” (Gesetzmaesigkeit der Verwaltung) ซ่ึงแบงเปนหลักยอยได 2 หลัก (Harmut   คือหลัก
ความมากอนของกฎหมาย (der Grundsatz des Vorrangs des Gesetzes) และหลักเงื่อนไขของกฎหมาย 
(der Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes)  

1)  หลักความมากอนของกฎหมาย (der Grundsatz des Vorrangs des Gosetzes) ซ่ึง
หมายความวา การกระทําของรัฐที่ออกมาในรูปบทบัญญัติของกฎหมายยอมอยูในลําดับที่มากอนการ
กระทําตาง ๆ ของรัฐทั้งหลาย รวมทั้งการกระทําของฝายปกครองดวย  ดังนั้น การกระทําของรัฐ 
(รวมทั้งการกระทําของฝายปกครอง) ทั้งหลายจึงไมอาจขัดแยงกับบทบัญญัติของกฎหมายได หลักนี้
เรียกรองในทางปฏิเสธวา การกระทําของฝายปกครองหรือมาตรการอันใดอันหนึ่งของฝายปกครองจะ
ขัดหรือแยงกับกฎหมายทั้งหลายที่มีอยูไมได  ดังนั้น หากการกระทําของฝายปกครองหรือมาตรการ
อันใดของฝายปกครองขัดหรือแยงกับกฎหมาย การกระทําหรือมาตรการนั้นยอมไมชอบดวยกฎหมาย 

2)  หลักเงื่อนไขของกฎหมาย (der Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes) ในขณะ
ที่หลักความมากอน ของกฎหมายเรียกรองในทางปฏิเสธมิใหฝายปกครองกระทําการอันใดที่เปนการ
ขัดแยงกับกฎหมายที่มีอยู แตหลักเงื่อนไขของกฎหมายกลับเรียกรองวา ฝาย ปกครองจะมีอํานาจ
กระทําการอันใดอันหนึ่งไดตอเมื่อมีกฎหมายใหอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทําของฝายปกครอง
ที่เปนการกระทบสิทธิของปจเจกบุคคล หากไมมีกฎหมายใหอํานาจฝาย  ปกครองกระทําการดังกลาว 
การกระทําของฝายปกครองนั้นยอมไมชอบดวยหลักเงื่อนไขของกฎหมายดังกลาว 
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แตประเด็นที่ยังเปนปญหาก็คือ หากเปนการกระทําที่เปนการใหประโยชนแกบุคคล 
กรณีนี้ จําเปนที่จะตองมีกฎหมายใหอํานาจแกฝายปกครองในการกระทําดังกลาวหรือไม เพียงใด ซ่ึง
ในกรณีนี้มีความเห็นแบงออกเปน 2 ฝาย ฝายแรก เห็นวา การกระทําของฝายปกครองที่เปนการให
ประโยชนแกบุคคลไมจําตองมีกฎหมายใหอํานาจไว ฝายปกครองยอมมีอํานาจทําการเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนแกประชาชนไดเสมอ แตฝายที่สองเห็นวาถึงแมฝายปกครองจะทําการอันเปนการให
ประโยชนแกประชาชน แตการใหประโยชนดังกลาวอาจไปกระทบตอสิทธิของบุคคลอื่น เชน การที่
ฝายปกครองใหเงินสนับสนุนในการดําเนินธุรกิจแกผูประกอบการรายใดรายหนึ่งอาจไปกระทบตอ
เสรีภาพในการแขงขันของบุคคลได  ดังนั้น ในกรณีเชนนี้จะตองมีกฎหมายใหอํานาจแกฝายปกครอง
ดวยเชนกัน 

1.4 หลักความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา (materielle Gesetzmaessigkeit) 
หลักความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหาเปนหลักที่เรียกรองใหฝายนิติบัญญัติหรือ

ฝายปกครองทีออกกฎหมายลําดับรอง กําหนดหลักเกณฑในทางกฎหมายใหเปนตามหลักความ
แนนอนของกฎหมาย (das Prinzip der Rechtssicherheit) หลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง 
(Verbot rückwirkender Gesetze) และหลักความพอสมควรแกเหตุ (Übermaßverbot) (Herzog, 1989 : 
26)  

1.4.1 หลักความแนนอนของกฎหมาย (das Prinzip der Rechtssicherheit) หลักความ
แนนอนของกฎหมายเปนหลักการที่หลีกเลี่ยงความไมแนนอนในการใชกฎหมาย ซ่ึงหลักความ
แนนอนของกฎหมายเปนหลักที่เรียกรองวา การบัญญัติกฎหมาย ตองมีความแนนอนเพียงพอที่จะทํา
ใหบุคคลในสังคมสามารถทราบไดวา บทบัญญัติของกฎหมายใดที่เขาจะตองคํานึงถึง  หากเขาจะ
กระทําการอันใดอันหนึ่งและกฎหมายดังกลาวมีขอเรียกรองอยางใดบาง จากขอเรียกรองดังกลาว
นั้นเอง บุคคลจึงสามารถที่จะกําหนดการกระทําของตนเองใหเปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมายและทํา
ใหเกิดความแนใจวา การกระทําของตนจะไมเปนการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย หลักความ
แนนอนของกฎหมายประกอบดวย หลักยอย 2 หลัก (Herzog, 1989 : 62) กลาวคือ หลักความชัดเจน
ของกฎหมาย (das Prinzip der Klarheit der Rechtsnormen) และหลักคุมครองความสุจริต (das Prinzip 
des Vertrauensschutzes) 

1) หลักความชัดเจนของกฎหมาย (das Prinzip der Klarheit der Rechtsnormen) หลัก
ความชัดเจนของกฎหมายเรียกรองฝายนิติบัญญัติ (รวมทั้งฝายบริหารในการออกกฎหมายลําดับรอง) 
ในการบัญญัติวา กฎหมายจะตองมีความชัดเจนอยางพอเพียง เพื่อใหบุคคลสามารถกําหนดพฤติกรรม
ของตนเอง ภายใตสภาพการณในทางกฎหมายเรื่องนั้นๆ ได  แตอยางไรก็ตาม หลักนิติธรรมมิไดหาม
ในการที่จะบัญญัติ “ถอยคําในทางกฎหมายที่ขาดความชัดเจน”(unbestimmer Rechtsbegriff) และการ
บัญญัติถึง“เงื่อนไขทั่วไป” (Generalklauseln) (BVerfGE : 3 ; 13 ; 21 ; 31) 
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2) หลักคุมครองความสุจริต (das Prinzip des Vertrauensschutzes) ในขณะที่หลัก
ความชัดเจนของกฎหมายเรียกรองตอฝายนิติบัญญัติ แตหลักคุมครองความสุจริตเรียกรองตอฝาย
ปกครองโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เกี่ยวกับการยกเลิก เพิกถอนนิติกรรมทางปกครองที่ใหประโยชนแก
ผูรับนิติกรรมทางปกครอง (die begruenstigende Verwaltungsakte)  โดยหลักแลวการยกเลิก เพิกถอน
นิติกรรมทางปกครองที่ใหประโยชนแกผูรับนิติกรรมทางปกครอง ถาผูรับนิติกรรมทางปกครองเชื่อ
โดยสุจริตวานิติกรรมทางปกครองนั้นออกโดยชอบดวยกฎหมาย และเมื่อไดช่ังน้ําหนักระหวาง
ประโยชนสาธารณะ ในกรณีที่มีการยกเลิกนิติกรรมทางปกครองดังกลาวกับความสุจริตของบุคคลนั้น
แลว เห็นควรที่คุมครองบุคคลดังกลาว กรณีนี้ใหใชหลักความคุมครองความสุจริตของผูรับนิติกรรม
ทางปกครอง เพื่อคุมครองบุคคลดังกลาว 

1.4.2  หลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง (Verbot rückwirkender Gesetze)  ตามหลัก
หามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง เปนการเรียกรองไมใหกฎหมายมีผลใชบังคับกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในอดีตที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของการยอนหลังไปเปนโทษตอเหตุการณที่ไดส้ินสุดไป
แลว การมีผลยอนหลังของกฎหมายอาจแบงออกไดเปน 2 กรณี (Stein Ekkehart, 1993 : 13)   คือ กรณี
แรก การมีผลยอนหลังโดยแทของกฎหมาย (die echte Rueckwirkung) หรือเรียกวา การมีผลยอนหลัง
ในผลของกฎหมาย (Rueckwirkung von Rechtsfolgen) กรณีนี้ไดแก กรณีที่ขอเท็จจริง อันใดอันหนึ่ง
ไดผานพนไปแลว และกฎหมายไดบัญญัติใหมีผลกับขอเท็จจริงที่ไดส้ินสุดไปแลว เชน การเพิ่มอัตรา
เบี้ยบํานาญโดยใหมีผลยอนหลังโดยแทยอมหมายความวาผูรับบํานาญยอมมีสิทธิไดรับเงินบํานาญ
เพิ่มขึ้น ในชวงเวลาที่ผานพนไปแลวตามที่กฎหมายนั้นใหมีผลยอนหลังไปถึง  และกรณีที่สอง คือการ
มีผลยอนหลังมิใชโดยแท (die unechte Rueckwirkung) หมายถึง กรณีที่กฎหมายไดเชื่อมโยงกับ
ขอเท็จจริง ที่ไดเร่ิมเกิดขึ้นแลวในอดีตแตขอเท็จจริงนั้นยังมิไดส้ินสุดลง  ในขณะที่กฎหมายนั้นมีผล
บังคับใช และกฎหมายไดกําหนดใหมีผลสําหรับขอเท็จจริงนั้นในอนาคต เชน ในกรณีของการเพิ่ม
อัตราเบี้ยบํานาญสําหรับผูมีสิทธิไดรับบํานาญ โดยใหมีผลยอนหลังมิใชโดยแท ในกรณีนี้จะใหมีผล
นับจากวันที่กฎหมายมีผลใชบังคับ 

รูปแบบของการมีผลยอนหลังทั้งสองกรณี หากมีผลไปในทางที่เปนประโยชนตอผูที่
เกี่ยวของในกรณีนี้ไมมีขอหามแตอยางใด แตกรณีที่กอใหเกิดภาระหรือกอใหเกิดผลกระทบกับบุคคล
ที่ เกี่ยวของการใหมีผลยอนหลังยอมมีขอบเขตตามหลักของหลักความแนนอนของกฎหมาย 
(Rechtssicherheits-grundsatz) กับหลักการคุมครองความสุจริต (der Grundsatz der 
Vertraueusschutzes) ซ่ึงตามหลักทั้งสองก็มิไดจํากัดการมีผลยอนหลังโดยส้ินเชิง   แตการมีผล
ยอนหลังไปเปนโทษนั้นยอมนํามาใชอยางเครงครัดในทางกฎหมายอาญา สวนในขอบเขตของ
กฎหมายอื่น ๆ นั้น ในกรณีของการใหมีผลยอนหลังโดยแท (die echte Rueckwirkung) จําเปนจะตอง
พิจารณาชั่งน้ําหนักระหวางหลักความแนนอนของกฎหมาย (Rechtssicherheit) กับเหตุผลความจําเปน
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ของประโยชนสาธารณะในการใหมีผลยอนหลังดังกลาว และสําหรับการมีผลยอนหลังมิใชโดยแท 
(unechte Rueckwirkung) จะตองพิจารณาชั่งน้ําหนักระหวางขอบเขตของการคุมครองความสุจริตกับ
ความสําคัญของประโยชนสาธารณะ ซ่ึงเปนความประสงคของฝายนิติบัญญัติที่ตองการจะมุงคุมครอง 
แตอยางไรก็ตามจะตองสันนิษฐานไวกอนทั้งสองกรณีวาประชาชนเชื่อโดยสุจริตถึงความสมบูรณอยู
ของกฎหมายที่มีผลใชบังคับอยู (Konrad Hesse : 206) 

1.4.3 หลักความพอสมควรแกเหตุ (Uebermassverbot) หลักความพอสมควรแกเหตุหรือ
เรียกอีกชื่อวา “หลักความไดสัดสวน” (รายละเอียดดูในบทที่ 6) (der Grundsatz der 
Verhaeltnismaessigkit) ซ่ึงถือวาเปนหลักกฎหมายมหาชนทั่วไปที่มิไดบัญญัติ    ไวเปนลายลักษณ
อักษร แตนับวาเปนหลักกฎหมายที่สําคัญในการตรวจสอบการกระทําทั้งหลายของรัฐ ซ่ึงมีผลตอ
ความสมบูรณหรือความชอบดวยกฎหมายของการกระทํานั้นๆ ภาระหนาที่ของหลักความไดสัดสวน
มิไดมีความมุงหมายเฉพาะการจํากัดการแทรกแซงของรัฐเทานั้น แตหลักความไดสัดสวนยังเปน
หลักการในทางเนื้อหาที่หามมิใหมีการใชอํานาจอยางอําเภอใจ (Willkuerverbot) นอกจากนี้หลักความ
ไดสัดสวนเปนหลัก ที่มีความสําคัญสําหรับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล (Jarass/Pieroth, 
1995 : 57a) 

สาระสําคัญของหลักความพอสมควรแกเหตุ หรือหลักความไดสัดสวนมีหลักที่เปน
สาระสําคัญอยู 3 หลัก  กลาวคือ หลักความเหมาะสม  (Geeignetheit) หลักความจําเปน 
(Erforderlichkeit) และหลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ (Verhaeltnismaessigkeit im 
engeren Sinne) 

1) หลักความเหมาะสม (Geeignetheit) หมายถึง มาตรการที่อาจทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่กําหนดไวได มาตรการอันใดอันหนึ่งจะเปนมาตรการที่ไมเหมาะสม หากมาตรการ
นั้นไมอาจบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวได หรือการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวนั้นเปนไปดวยความ
ยากลําบาก 

2) หลักความจําเปน (Erforderlichkeit) หมายถึง มาตรการหรือวิธีการที่อาจบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่กําหนดได และเปนมาตรการหรือวิธีการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบนอย ที่สุดดังนั้น 
หากมีมาตรการอื่นที่สามารถบรรลุวัตถุประสงคนั้น ไดและมีผลกระทบนอยกวา มาตรการที่รัฐได
เลือกใช ในกรณีนี้ยอมถือไดวามาตรการที่รัฐนํามาใชมิไดเปนไปตามหลักความจําเปน 

3) หลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ (Verhaeltnismaes-sigkeit iun 
engeren Sinne) หลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ เปนเรื่องของความสัมพันธระหวาง
วัตถุประสงค (Zweck) และวิธีการ (Mittel) หลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบมีความหมาย
วา มาตรการอันใดอันหนึ่งจะตองไมอยูนอกเหนือขอบเขตของความสัมพันธระหวางวิธีการดังกลาว
กับวัตถุประสงคที่กําหนดไว  
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1.5 หลักความอิสระของผูพิพากษา (Unabhaengigkeit der Richter) 
ความอิสระของผูพิพากษาหมายความวา ผูพิพากษาสามารถทําภาระหนาที่ในทางตุลาการได

โดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ โดยผูพิพากษามีความผูกพันเฉพาะตอกฎหมายและ ทําการพิจารณา
พิพากษาภายใตมโนธรรมของตนเทานั้น (Bettermann, Die Grundrechte, 1959 : 526) หลักความอสิระ
ของผูพิพากษาเปนหลักที่สําคัญหลักหนึ่งของหลักนิติธรรม ความมุงหมายของหลักดังกลาว มุงการ
คุมครองอํานาจตุลาการ   ตอการแทรกแซงโดยเฉพาะอยางจากอํานาจบริหารและอํานาจนิติบัญญัติ 
(Schmidt – Raentsch, 1995 : 5) 

ความอิสระของผูพิพากษาวางอยูบนพื้นฐานของความอิสระจาก 3 ประการ  กลาวคือ 
ความอิสระจากคูความ (Parteienunabhaengigkeit) ความอิสระจากรัฐ (Staatsunabhaengegkeit) และ
ความอิสระจากสังคม (Gesellschaflsunabhaengigkeit) ความไมเปนอิสระจากทั้งสามประการดังกลาว
จะกอใหเกิดอันตรายตอความเปนกลางของผูพิพากษา ความอิสระของผูพิพากษาที่ปรากฎในรูปแบบ
ตาง ๆ ลวนมีวัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดความมั่นคงตอความเปนกลางของผูพิพากษา (Schmidt – 
Raentsch, 1995 : 3) 

หลักความอิสระของผูพิพากษาอาจแบงออกไดเปน 3 ประการ (Maunz/Duerig/ Herzog 
u.a., 1989 : 8) กลาวคือ ความอิสระของการทําหนาที่ในทางตุลาการ (die sachliche Unabhaeugigkeit) 
ความอิสระในทางองคกร (die organisatorische Unabhaengigkeit) และความอิสระในทางสวนบุคคล (die 
persoenliche Uabhaengigkeit) 

  1.5.1 ความอิสระของการทําหนาที่ในทางตุลาการ (die sachliche Un-abhaengigkeit) 
เปนการคุมครองการทําภาระหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผูพิพากษา จากอิทธิพลภายนอก
ทั้งหลายหลักความอิสระในการทําหนาที่ในการพิจารณาพิพากษา มิไดคุมครองผูพิพากษาเฉพาะตอการ
แทรกแซงจากองคกรผูใชอํานาจรัฐองคกรอื่นเทานั้น หากแตยังคุมครอง ผูพิพากษาจากการแทรกแซง
โดยทางออม ซ่ึงอาจมีผลตอการทําหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผูพิพากษา ทั้งนี้เพราะผู
พิพากษายอมผูกตนเองเฉพาะภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงกฎหมายเทานั้น 
  1.5.2 ความอิสระในทางองคกร (die organisatorische Unbhaengigkeit) หรือความเปน
อิสระในการจัดองคกรของศาล (die organisatorische Selbständigkeit der Gerichte) ความอิสระของ
องคกรตุลาการมีผลมาจากหลักการแบงแยกอํานาจ ความอิสระในทางองคกรมีความหมายวา อํานาจ
ตุลาการก็ดี ศาลก็ดี หรือผูพิพากษาก็ดีจะตองไมอยูในลักษณะของความสัมพันธที่อยูใตอํานาจของ
องคกรอื่นไมวาจะโดยในขอเท็จจริงหรือในทางกฎหมายก็ตาม (Eichenberger K., 1960 : 45) 
  1.5.3 ความอิสระในทางสวนบุคคล (die persoenliche Unabhaengigkeit) หมายความ
วา โดยหลักแลวการถอดถอนและการโยกยายผูพิพากษาไมอาจกระทําไดหากเปนการขัดกับความ
ประสงคของผูพิพากษา เวนแตกระทําโดยคําพิพากษาของศาล ความอิสระในทางสวนบุคคลดังกลาว
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มีความมุงหมายเพื่อใหเกิดความมั่นคงตอความอิสระของการทําหนาที่ในทางตุลาการ(die sachliche 
Unabhaengigkeit) ของผูพิพากษา ซ่ึงการกอใหเกิดผลกระทบตอความอิสระของผูพิพากษานั้นมิใช
เกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่มีการสั่งตอผูพิพากษาเทานั้น หากแตกรณีอาจเปนการกระทบตอความเปนอิสระ
ของผูพิพากษาเชนกัน หากผูพิพากษาที่วินิจฉัยตัดสินคดีนั้นกลัววาจะเกิดผลกระทบตอสถานะในทาง
ตําแหนงของผูพิพากษา  ดังนั้น ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองใหหลักประกันแกผูพิพากษาในการอยูใน
ตําแหนงของผูพิพากษา 

1.6 หลัก “ไมมีความผิด และไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย” (mullum crimen, nulla poena sine 
lege)  

หลักนี้เปนหลักประกันในกฎหมายอาญา นอกเหนือจากเปนหลักประกันในกฎหมายอาญา
แลวหลักดังกลาวยังมีผลใชกับเรื่องโทษปรับทางปกครอง เร่ืองโทษทางวินัยและขอบังคับขององคกร
ในทางวิชาชีพดวย (Pieroth/Schlink, 1995 : 289)  หลัก “ไมมีความผิดและไมมีโทษโดยไมมี
กฎหมาย” นั้น วางอยูบนพื้นฐาน 4 ประการคือ (1) หลักการกระทํา (Tatprinzip) (2) หลักการกําหนด
โทษโดยกฎหมาย (Gesetzlichkeitsprinzip) (3) หลักความแนนอนชัดเจน (Bestimmtheitsgrundsatz) 
และ (4) หลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง (Rueckwirkwngsverbot) 

1.6.1 หลักการกระทํา (Tatprinzip) กฎหมายอาญาตามหลักนิติธรรมนั้น ยอมผูกพันอยูกับ
การกระทํา (Tat)  แตมิไดผูกพันอยูกับความคิด (Gesinnung)  ดังนั้น พื้นฐานในการกําหนดความผิด
หรือกําหนดโทษจึงตองวางอยูบนพื้นฐานของ“การกระทํา” (ซ่ึงหมายความรวมถึงการละเวนไม
กระทําการดวย) 

1.6.2 หลักการกําหนดโทษโดยกฎหมาย (Gesetzlichkeitsprinzip) หรือการกําหนดโทษ
จะตองไดรับการกําหนดโดยกฎหมาย ซ่ึงหลักการดังกลาวหมายถึงหลักการอยูภายใตเงื่อนไขของ
กฎหมาย (Gesetzesvorbehalt) กฎหมายที่จะกําหนดโทษในทางอาญาจะตองเปนกฎหมายที่ไดรับการ
พิจารณาจากรัฐสภา ซ่ึงนําไปสูหลักการกําหนดเงื่อนไขโดยรัฐสภา (Parlamentsvorbehalt) ซ่ึงหลัก
ดังกลาวมีวัตถุประสงค 2 ประการ (Jarass/Pieroth, 1995 : 43) กลาวคือ ประการแรก มีวัตถุประสงค
เพื่อที่จะคุมครองบุคคล เพราะบุคคลควรที่จะไดทราบลวงหนาวา การกระทําเชนใดที่กฎหมายหามมิ
ใหกระทํา และกําหนดโทษไว สวนวัตถุประสงคประการที่สองเพื่อทําใหเกิดความแนใจวาเฉพาะ
อํานาจนิติบัญญัติเทานั้น (ไมหมายรวมถึงอํานาจบริหารและอํานาจตุลาการ) ที่ไดทําการพิจารณา
เกี่ยวกับการกําหนดโทษทางอาญา จากหลักการกําหนดโทษตองกระทําโดยกฎหมายเทากับเปนการ
หามใชกฎหมายจารีตประเพณีลงโทษทางอาญาแกบุคคล นอกจากนี้ยังหามใชกฎหมายใกลเคียงอยาง
ยิ่ง (Analogie) ลงโทษทางอาญาแกบุคคล (Pieroth/Schlink, 1995 : 290) กลาวโดยสรุปสําหรับ
หลักการกําหนดโทษโดยกฎหมายมีความหมายเฉพาะกฎหมายลายลักษณอักษรเทานั้น และเปน
กฎหมายลายลักษณอักษรที่ผานการพิจารณาจากองคกรนิติบัญญัติ 
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1.6.3 หลักความแนนอนของกฎหมาย (Bestimmheitsgrundsatz)  หลักความแนนอนของ
กฎหมายเปนหลักที่สําคัญหลักหนึ่งภายใตหลักนิติธรรมดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน และเปนหลักที่
ไดรับการเรียกรองมากขึ้นในกรณีของกฎหมายอาญา และยิ่งมีการกําหนดโทษสูงขึ้น กฎหมายอาญา
ยิ่งตองมีความแนนอนชัดเจนมากขึ้น  หลักความแนนอนของกฎหมายนั้น เรียกรองวาบุคคลควรจะรู
ตั้งแตเบื้องตนวา กฎหมายอาญาหามกระทําการใดบางและหากบุคคลละเมิดการกระทําดังกลาวจะ
ไดรับโทษเพียงใด  ทั้งนี้ เพื่อใหปจเจกบุคคลสามารถกําหนดพฤติกรรมของตนเองได  แตอยางไร  ก็
ตาม หลักความแนนอนของกฎหมายในทางกฎหมายอาญาก็เชนเดียวกับหลักความแนนอนชัดเจนของ
กฎหมายทั่วไป  ที่มิไดหามการบัญญัติกฎหมายโดยใชถอยคําในทางกฎหมายที่มีความไมแนนอน
ชัดเจน(unbestimmte Rechtsbegriffe) ซ่ึงจํา เปนตองอาศัยการตีความโดยผูพิพากษา 
(Pieroth/Schlink,1995 : 290) 

1.6.4 หลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง (Rueckwirkungsverbot)  หลักหามมิให
กฎหมายมีผลยอนหลังเปนหลักหนึ่งของหลักกฎหมายทั่วไปดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน  แตสําหรับ
หลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลังในกฎหมายอาญานั้นเปนขอหามโดยเด็ดขาด โดยขอหามดงักลาว
เปนการหามองคกรนิติบัญญัติในการบัญญัติกฎหมาย เพื่อใหกฎหมายมีผลยอนหลังในทางจะ
กอใหเกิดความผิดสําหรับการกระทําอันใดอันหนึ่ง และหามมิใหบัญญัติกฎหมายใหมีผลยอนหลัง 
เพื่อกําหนดโทษที่มีอยูแลวใหสูงขึ้นและหามมิใหผูพิพากษาใชกฎหมายอาญาใหมีผลยอนหลังเพื่อ
ลงโทษบุคคล (Jarass/Pieroth,1995 : 52)  

1.7 หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ(Vorrang der Verfassung) 
ตามทัศนะของ Maunz เห็นวา หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนั้น เปนสวน

ยอดสุดของหลักนิติธรรมหรือเปนมงกุฎของหลักนิติธรรม (Kroennung des Rechtsstaates) หลักความ
เปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความวา รัฐธรรมนูญไดรับการยอมรับใหเปนกฎหมายที่อยู
ในลําดับที่สูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนั้น และหากกฎหมายที่อยูในลําดับที่ต่ํากวาขัดหรือแยงกับ
รัฐธรรมนูญกฎหมายดังกลาวยอมไมมีผลบังคับใช (Stein E., 1993) การยอมรับหลักความเปน
กฎหมายสูงสุด วาเปนสาระสําคัญสวนหนึ่งของหลักนิติธรรมนั้นเปนลักษณะพิเศษของระบบ
กฎหมายเยอรมัน ซ่ึงเปนการทําใหหลักความชอบดวยกฎหมาย (Gesetzmaessigkeitsgrundsatz) มี
ความชัดเจนมากขึ้นเปนพิเศษ ซ่ึงเปนความแตกตางกันในทางเนื้อหาของหลักนิติธรรมของประเทศ
ตางๆ ในยุโรปกับนิติธรรมของประเทศอังกฤษในขณะที่ประเทศอังกฤษซึ่งเปนประเทศที่ไมมี
รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร หลักนิติธรรมในอังกฤษจึงมิไดเรียกรองจากหลักความเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ แตในขณะที่ในประเทศเยอรมัน ความเขาใจถึงหลักนิติธรรมถือวาเปนหลัก
ตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีบทบัญญัติอยางนอย 2   มาตราที่รับรองถึงหลักการดังกลาว กลาวคือ ตามมาตรา 
20 วรรค 3 (รัฐธรรมนูญ) ไดกําหนดไวอยางชัดเจนถึงหลักความกอนหรือหลักความเปนกฎหมาย
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สูงสุดของรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ มาตรา 79 วรรค 3 (รัฐธรรมนูญ) ยังไดบัญญัติรับรองวาบทบัญญัติ
ของมาตรา 1 และมาตรา 20 ของรัฐธรรมนูญเปนบทบัญญัติที่ไมอาจแกไขเปลี่ยนแปลงได 

กลาวโดยสรุป หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญตามความเขาใจตอหลัก
นิติธรรมในบางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศเยอรมันถือวา หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญเปนหลักที่เปนสาระสําคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม ซ่ึงเทากับเปนการยืนยันหรือทํา
ใหเกิดความมั่นคงขึ้นตอหลักนิติธรรม  ดังนั้น หลักความเปนกฎหมายสูงสุดจึงเปนหลักที่มี
ความสําคัญในการมุงคุมครองตอหลักนิติธรรมแตอยางไรก็ตาม มิไดหมายความวาประเทศใดไมมี
หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ประเทศนั้นไมถือวาเปนประเทศที่ปกครองโดยระบบ
นิติธรรม 
 

2. แนวความคิดเรื่อง หลักคุณธรรม 

2.1 ความหมายของวิชาชีพนิยมและการกระทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยม 
2.1.1  ความหมายของวิชาชีพนิยม  (Professionalism)  วิชาชีพนิยมหรือคตินิยมวิชาชีพมา

จากภาษาลาติน “Profiteria” (Pro + fateri) ซ่ึงหมายถึงสิ่งที่กลุมคนกลุมใดกลุมหนึ่งถือวาองคความรู 
ความรอบรู และวิธีปฏิบัติของพวกตนมีคุณคาทั้งตอตนเองและตอสังคม และพยายามผลักดันให
สาธารณชนยอมรับสถานภาพอาชีพของตน  กลุมบุคคลดังกลาวนี้ไดช่ือวาเปนมืออาชีพ (Professional)  
ซ่ึงมีความรอบรู (expertise)  หรือ “ปฏิเวธ” ที่รูแจงกี่ยวกับวิชาชีพของตน  มืออาชีพจึงมีความแตกตาง
จากผูที่ไมใช หรือที่รูจักกันในนามของ “Dilettante (i)”  หรือ “minion” Dilettante (i) หรือ minion เปนผู
ที่ไมใชมืออาชีพ ไมมีความรอบรูในศาสตร และมักจะใชสามัญสํานึกเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
มากกวาที่จะใชทฤษฎี หรือมาตรฐานวิชาชีพ (ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2536 : 11-12) 

สําหรับความหมายของวิชาชีพนิยมที่เฉพาะเจาะจงนั้น ทานผูรูไดใหความหมายไวดังนี้ 

1)  McCurdy H.E. (1977 : 407)  ใหความหมายของวิชาชีพนิยมไววาหมายถึงมาตรการ
ที่ชนชั้นหัวกะทิ ในองคการใดองคการหนึ่ง กําหนดไวเพื่อควบคุม มาตรฐานการวาจางงาน นโยบายการ
บริหาร และวิธีการทํางาน และสรรหาบุคคลจากแวดวงวิชาชีพของตน  

2)   Pugh D.L. (1989 : 1-8) กลาววา วิชาชีพนิยมมีองคประกอบ 6 ประการคือ กรอบ
การมอง (mind set – Paradigm?) องคความรู อุดมทัศนียทางสังคม (Social ideal) มาตรฐาน
จรรยาบรรณ สมาคมวิชาชีพ และสมาชิกสมาคมมืออาชีพ ที่เปนที่ยอมรับของสังคม 

3)  ตามทรรศนะของ Ritzer G. and Trice H.M., (1969 : 142-145) นั้น วิชาชีพนิยม
หรือคตินิยมวิชาชีพ หรือการที่บุคคลอางวาตนเปนมืออาชีพนั้น จะตองมีองคประกอบ 18 ประการ 
ดังนี้ 
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- มีการประกอบอาชีพเต็มเวลาหรือมีงานทาํถาวรไมใชงานชั่วคราวหรือทํางานแต
เพียงบางเวลา 

- มีการจัดการแผนงานการศึกษาโดยสมาคมวิชาชีพ 
- สมาคมวิชาชีพ ตองมีกฎหมายรองรับ 
- มีจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือศีลธรรมประจําวิชาชีพ (คุณสมบัติสําคัญของ

จรรยาบรรณ) 
- มีองคความรูทั้งเปนระบบ หรืออยางนอยที่สุดตองจบปริญญาตรี 
- เปนที่ยอมรับของสังคม 
- มีความรอบรูในวิชาชีพ 
- การใหบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
- การมีความเปนอิสระในวิชาชีพ 
- ไดรับการศึกษาตรงตามวิชาที่จะประกอบอาชีพ 
- การมีผูคอยสนับสนุนในการประกอบอาชีพ 
- มีการวางแผนลวงหนาที่จะประกอบอาชีพ 
- มีความตั้งใจอยางแนวแนที่จะเขาสูตลาดแรงงาน 
- ความกระตือรือรนในวิชาชีพ 
- การประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (คุณสมบัติสําคัญของจรรยาบรรณ) 
- มีความจงรักภักดีและความผูกพันในวิชาชีพ 
- มองเห็นอนาคตในการประกอบอาชีพ 
- มีความเจริญกาวหนาในวิชาชีพของตน 

2.1.2  ความหมายของการกระทําผิดวิชาชีพนิยม  จากความหมายของวิชาชีพนิยมขางตน 
พอจะอนุมานไดวา การกระทําผิดวิชาชีพนิยมไดแก พฤติกรรมที่สวนทางหรือขัดแยงกับองคประกอบ
ของวิชาชีพนิยมทั้ง18 ประการขางตน  เฉพาะอยางยิ่งในประเด็นของการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และการ
ประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ   

 
2.2  ความหมายของจรรยาบรรณและการกระทําผิดจรรยาบรรณ   ความหมายของ

จรรยาบรรณ (Ethics)  มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของจรรยาบรรณไวดังนี้  

1) จรรยาบรรณ   หมายถึง มาตรฐานของความประพฤติและการใชดุลยพินิจทาง
ศีลธรรมที่วา การกระทําของบุคคล/บริษัทถูกหรือผิด สมควรหรือไมสมควร (Wright P. et al, 1994 : 65) 
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2) จรรยาบรรณ หมายถึง การศึกษาและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตดัสนิใจภายในกรอบของ
มาตรฐานทางศีลธรรม หรือการศึกษาดูวามีพฤติกรรมอะไรบางที่“ถูก” หรือ“ดี”สมควรหรือไมสมควร 
เมื่อมองจากมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ (Bovee C.L. et al, 1993) 

3)  จรรยาบรรณ   หมายถึง ศาสตรและหลักการเกี่ยวกับศีลธรรม คําคํานี้มักจะใช
ปะปนและแทนกันไดกับคําอื่น ๆ ดวย เชน คานิยม ปทัสถาน มาตรฐาน ศีลธรรม และแมกระทั่งความ
รับผิดชอบทางสังคม จรรยาบรรณเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความรูสึกที่วาอะไรถูก อะไรผิด อะไรที่อนุญาต
ใหทําไดและอะไรคือขอหาม (The Indian Journal of Public Administration, 1992) 

4)  จรรยาบรรณ   หมายถึง  วิชาที่วาดวยส่ิงใดดี ส่ิงใดเลว ส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด หรือ
เกี่ยวกับหนาที่และพันธกรณีทางศีลธรรมที่บุคคลพึงยึดถือและปฏิบัติ (Mondy and Noe : 24)  

5) จรรยาบรรณ หมายถึง การศึกษาอยางเปนระบบของศาสตร และปรัชญาที่วาดวย
ความประพฤติหนาที่ความรับผิดชอบ และดุลยพินิจที่มีพื้นฐานจากศีลธรรมวิชาชีพ และการที่จะบอก
วาการกระทําเชนไรที่ผิด-ถูก จรรยาบรรณขึ้นอยูกับความเชื่อทางศาสนา ปรัชญาสวนตัว และเจตจํานง
สวนบุคคล และมาตรวัดที่จะทดสอบวาสิ่งที่เราคิด พูด และทํามีจรรยาบรรณหรือศีลธรรมหรือไม ก็
คือ     ส่ิงที่เราคิด  พูด  และทํานั้น เปนความจริงหรือไม 

-   ส่ิงที่เราคิด  พูด และทํานั้นยุติธรรมกับผูที่เกี่ยวของหรือไม 
-   ส่ิงที่เราคิด  พูด และทํานั้นชวยใหช่ือเสียงและสรางมิตรภาพใหเกิดขึ้นกับ

บริษัทหรือไม 
-   ส่ิงที่เราคิด พูด และทํานั้น  จะเปนประโยชนแกบุคคลที่เกี่ยวของหรือไม 

(Keeling B.L. and Kallans N.F., 1996 : 175-176) 

6)  จรรยาบรรณ หมายถึง ทฤษฎี หรือศีลธรรมซึ่งพยายามจัดระบบการใชดุลยพินิจ
ทางศีลธรรมและปกปองหลักศีลธรรมเบื้องตนของบุคคล (Luthans F. et al, 1990 : 98) 

7)  จรรยาบรรณ หมายถึง วิชาที่วาดวยส่ิงใดดี ส่ิงใดเลว ส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด หรือ
เกี่ยวของกับหนาที่และพันทะทางศีลธรรมที่บุคคลพึงยึดถือและปฏิบัติ (Gordon: 91) 

8)  จรรยาบรรณ หรือ Ethics มาจากคําภาษา “กรีก” วา “ethos” (พจนานุกรมศัพท
สังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2524 : 136) (อีโทส) ซ่ึงหมายถึง อัตลักษณ/
ลักษณภาพ (character) (พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2524 : 
5 6 -5 7 )  หรือ  ธรรม เนี ยม  (custom) (พจนานุกรมศัพท สั งคมวิทยา  อั งกฤษ  – ไทย  ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2524 : 105) ของชนกลุมใดกลุมหนึ่ง ซ่ึง ethics หรือ ethos นี้ จะมีความหมายพอง
กับศีลธรรม (morality (พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2524 : 
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233-234) ที่มาจากรากศัพท “mos”) และทั้ง ethics และ morality เปนสิ่งที่สังคมเชื่อวาอะไรผิดอะไร
ถูก  

(Green R.M, 1994 : 47) 
9)  จรรยาบรรณ หมายถึง ส่ิงที่ถูกตองจากบริบทของศีลธรรม (Managing Local 

Government : Public Administration in Pratice, 1991: 157)  

10) จรรยาบรรณ หมายถึง หลักเบื้องตน เกณฑ หรือจุดยืนที่เราใชเปนเครื่องตัดสินวา 
เราควรจะทําอะไร อะไรผิด อะไรถูก จากบริบทของศีลธรรม (Frankena W.K., 1973 : 61) 

11) จรรยาบรรณ หมายถึง รูปแบบของการใชมาตรการไลเบี้ยตนเอง ภาระที่ผูบริหาร 
ที่จะตองชี้แจง ความพรอมที่จะใหผูอ่ืนตรวจสอบ (self accountability) หรือ การตรวจสอบการกระทํา
หรือความประพฤติของตนเองของผูบริหาร (Rossenbloom and Goldman : 507) 

12) จรรยาบรรณ หมายถึง ระบบของศีลธรรม (Fulmer R.M., 1976 : 110-111) 

13) จรรยาบรรณ หมายถึง  ชุดของความเชื่อทั่วไป กฎเกณฑความประพฤติเชิง
ปทัสถาน หรือมาตรฐานแหงความประพฤติที่คอยควบคุมจิตใจของบุคคลวาตนควรจะทําอะไรในสวน
ที่เกี่ยวของกับความกินดี สิทธิ หรือหนาที่ที่พึงมีตอตนเอง บุคคลอื่น หรือสถาบันที่ตนสังกัด หรือกลาว
อีกนัยหนึ่งวา จรรยาบรรณ หมายถึง ส่ิงที่บุคคลควรจะกระทําเมื่อไดไตรตรองอยางรอบคอบแลว 
แทนที่จะเปนวาตนจะทําอะไรตามความพอใจ (Ethics in Government : A Resource Portfolio for Hong 
Kong University : T1) 

14) จรรยาบรรณ หมายถึง ความคิดเกี่ยวกับความประพฤติที่ถูกหรือผิด (Webley S, 
1999) 

  15) จรรยาบรรณ   เปนความคิดที่เกี่ยวกับสิ่งที่ควรทํา  (ought thought) และสิ่งที่ควร
ทํานี้ ครอบคลุมถึงความสุขุมรอบคอบ และมารยาทของการเขาสังคม อันรวมถึงกิริยามารยาท ความ
สุภาพ และความเหมาะสมในการเขาสังคม (Green R.M.  op.cit, 1994 : 48-52) 

16) จรรยาบรรณ (หมายถึง)  : 
   คือความดี  ความงาม  ความหมดจด 
   คือคําหยาด  เกียรติยศ  อันสะอาน 
   คือคานิยม  อุดมคติ   ปณิธาน 
   คือหลักการ  สําหรับ   กํากับใจ 
   คือกฎ   กติกา   แหงอาชีพ 
   คือแสง   ดวงประทีป  สวางใส 
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   คือวิถี   นิติธรรม  เรืองรําไร 
   ประพฤติเถิด  ประพฤติใน  จรรยาบรรณ 

(หมายเหตุ  แตงโดย อดุล  จันทรศักดิ์ แหงสํานักงาน ก.พ.) 

จากตัวอยางของคํานิยามขางตน ผูเขียนขอสรุปวา จรรยาบรรณหมายถึง ศีลธรรม
ประจําวิชาชีพ (professional morality) ซ่ึงมีความหมายแคบกวา ศีลธรรมของสังคมหรือประชาชน
โดยทั่วไป (morality) 

2.2.2  ความหมายของการกระทําผิดจรรยาบรรณ  การกระทําผิดจรรยาบรรณลักษณะ
สัมพัทธ (relative) แลวแตมุมมองของแตละกลุมคนหรือวิชาชีพ ถามองในวงกวางการกระทํามีผิด
จรรยาบรรณ อาจรวมถึงพฤติกรรมคอรัปชั่น  ผลประโยชนขัดกันและการกระทําผิดวินัยขาราชการ  แต
ในที่นี้ผูเขียนเห็นวาการกระทําผิดจรรยาบรรณนาจะกินความแคการกระทําผิด จรรยาบรรณวิชาชีพ
เทานั้น อยางไรก็ดีพฤติกรรมการคอรัปชั่น และการกระทําผิดวินัยนาจะครอบคลุมถึงพฤติกรรมที่กระทํา
ผิดจรรยาบรรณดวย แตการกระทําผิดจรรยาบรรณอาจจะหรืออาจจะไมรวมถึงพฤติกรรมคอรัปชั่นและ
การกระทําผิดวินัย 

2.3   ทฤษฎีจรรยาบรรณ  เทาที่ลองสํารวจดูวรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ พบวา ทฤษฎี
จรรยาบรรณนั้นมีอยูทั้งหมด 17 ทฤษฎีดวยกัน ดังแสดงไวขางลางนี้ 

1)  ทฤษฎีอรรถประโยชนหรือทฤษฎีผลลัพธ (Utilitarian of Teleological Theories)  
ทฤษฎีนี้เนนผลลัพธของการกระทํา กลาวคือ ถาคนหรือบริษัทดําเนินกิจการที่กอใหเกิดประโยชนสุข
แกคนสวนใหญแลว ยอมถือวามีจรรยาบรรณ Mill J.S., J. Bentham, Nietzsche F. (Bovee, 1993) 

2)  ทฤษฎีเนนเจตนารมณ (Deontology Theories) (Bovee, 1993) ทฤษฎีนี้เนนที่
เจตนารมณของคนหรือบริษัท หากคน/บริษัทมีเจตนารมณที่ดีตอสังคมยอมถือไดวามีจรรยาบรรณ 
Paley  W., Kant I., Christianity (“Deon” ในคํา Deontology แปลวาหนาที่หรือ duty)   

3)  ทฤษฎีความยุติธรรม (Theories of Justice) (Bovee, 1993) ทฤษฎีนี้เนนวา คน/บริษทัที่
มีจรรยาบรรณ คือ ผูที่กระทําหรือตัดสินใจที่มีพื้นฐานอยูบนความเสมอภาค ยุติธรรม และไมเลือก
ปฏิบัติ 

4)  ทฤษฎีเนนสิทธิ (Theories of Rights) (Bovee, 1993) ทฤษฎีนี้เนนวา การตัดสินใจ/
การกระทําที่มีจรรยาบรรณนั้นตองสามารถปกปองสิทธิ และผลประโยชนของผูที่จะไดรับผลกระทบ
จากการตัดสินใจหรือการกระทํานั้นๆ  
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5)   ทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social Contract Theories) (Bovee, 1993) ทฤษฎีนี้เชื่อวา 
การดําเนินธุรกิจของบริษัทและลูกคาเปรียบเสมือนทั้งสองฝายมาทําสัญญาตอกัน วาแตละฝายมีสิทธิ
และหนาที่ ตลอดจนพันธะกรณีอยางไร 

6)   ทฤษฎีการเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy Theories) (Bovee, 1993)  ทฤษฎีนี้เชื่อวา  
การดําเนินธุรกิจนั้นจะตองพยายามเอาใจเขามาใสใจเรา หากไมประสงคใหผูอ่ืนทํารายเรา เราจะตอง
ไมทํารายผูอ่ืน ดังตัวอยางคําสอนของศาสนาตางๆ ขางลางนี้  (Heifetz M.D., 1975 : ix-x) 

  - “Judaism Torah: “Do not unto others and you would not have other do unto you”–
Talmud (ยิว) 

  - “Hinduism: “Do naught unto others which would cause you pain if done to you” 
–Mahabharata. 
  - “Buddhism: “Hurt not others in way that you yourself would find hurtful” –
Udnavarga.  
  - “Confucianism: “Do not unto others that which you would not have them do unto 
you” –Analects (คําสอน) 
  - “Zoroastrians: “That nature alone is good which refrains from doing unto another 
whatever is not good for itself” –Datastan + Denki. (เปอรเซีย). 
  - “Christianity: “As ye would that man shoul do to you, do ye also to them 
likewise” –New Testament. 
  - “Islam: “Offer to men what thou desirest should be offered to thee : Avoid doing 
to men what thou dost not wish to be done to thee” –Koran. 

7)  The Emotive Theory of A.J. Ayer (Luthans F., 1990 : 103)  ทฤษฎีนี้มองวา 
จรรยาบรรณเปนเพียงทัศนะสวนบุคคลที่มีอารมณเปนตัวกําหนด 

8) Aristotle’s Golden Means Theories (Christians et al, 1971 : 9) จุดสมดุลที่เหมาะสม
ของคุณงามความดีทางศีลธรรมของชาวกรีกตั้งอยูตรงกลางระหวางจุดสุดโตงทั้งสองจุด หรือความชั่ว 
ความงามความดีทางศีลธรรม ความดี 

9) Emanuel Kant’s “Categorical Imperative Theory” (Christians et al, 1971 : 9) ระบุวา 
จงประพฤติปฏิบัติเฉพาะตามหลักการใดหลักการหนึ่ง ซ่ึงจะกลายเปนหลักสากลหรือ “อะไรที่เปนสิ่ง
ดีงามตอปจเจกบุคคลยอมเปนสิ่งดีงามของคนอื่นๆ ดวย”  ซ่ึงจะตองดูที่เจตนา 
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10)  John Stuart Mill Principle of Utility  (Christians et al, 1971 : 9)  ระบุวาจงพยายาม
แสวงหาความสุขสูงสุด ใหแกคนจํานวนมากที่สุด ซ่ึงอาจจะเรียกไดวาเปนคํานิยามของผลประโยชน
สวนรวม 

11)  John Rawls’ Veil of ignorance  (Christians et al: 9 ; See also Rawls J., 1971 ; Coleman 
J.; Okun O.M., 1975)  ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นไดก็เฉพาะในบรรยากาศของการเจรจาตอรองของคนที่
ปราศจากความแตกตางทางสังคม John Rawls มองเห็นวา คนทุกคนนาจะมคีวามยตุธิรรมกนัทีเ่สนชยั แต 
Nozick เห็นวา ความยุติธรรมควรจะอยูที่จุดเริ่มตน (ความเสมอภาคในโอกาส) สวน Okun O.M., (1975) 
เห็นวาความยุติธรรมนาจะอยูตรงกลางเชนเดียวกันกับแนวความคิดของ Aristotle 

12)  Judeo-Christian Persons as End Theory (โปรดดูทฤษฎีในขอ (6) ดวย) ทฤษฎีนี้เนน
วา “จงรักเพื่อนของทานเหมือนกับที่ทานรักตนเอง หรือ Ethics of love (โปรดดู Empathy Theory ใน
ขอ 6 ดวย) 

13)  Individual Relativism Theory (Mendenhall M. et al, 1995 : 141-142) ทฤษฎีนี้ระบุ
วา ความดีความงาม ความถูกความผิดมิไดมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวของมันเอง แตมีลักษณะสัมพัทธ
คือขึ้นอยูกับปจเจกบุคคล หรือกลุมบุคคลในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง 

14) Cultural Relativism Theory (Mendenhall M., 1995 : 141-142) ทฤษฎีนี้ที่ระบุวา 
ความผิดความถูก ความชั่วความดี ตองพิจารณาในบริบทของวัฒนธรรมแตละวัฒนธรรม 

15) Universalism Theory (Mendenhall M., 1995 : 141-142) ทฤษฎีนี้ เนนมาตรฐาน
จรรยาบรรณที่เปนสากลและมีลักษณะเปนปรนัยที่มีพื้นฐานอยูบนขอตกลง สนธิสัญญา และกฎบัตรที่
ทําไวเปนสากล 

16) The Individualistic Ethic Theory (Lessem R., 1989) ทฤษฎีนี้มีพื้นฐานอยูบนคตินยิม
เสรีประชาธิปไตย คตินิยม – Protestant และคตินิยมรุนบุกเบิกเมื่อชาวอเมริกันยายไปตั้งรกรากใหม ๆ 
ในทวีปอเมริกา ทฤษฎีนี้มองวาหากแตละคนทําความดีแลว ความดีก็จะตกไปถึงคนสวนใหญอีกตอ
หนึ่ง 

17)  The Social Ethic Theory (ตรงกันขามกับทฤษฎี ในขอ (16))  ทฤษฎีนี้เร่ิมไดรับการ
ยอมรับกันอยางแพรหลายในศตวรรษที่ 20 เมื่อพบวามนุษยจะตองพึ่งพาซึ่งกันและกัน และตองรวม
แรงรวมใจ และเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้น แทนที่จะแขงขันและมีความขัดแยงกันอยูตลอดเวลา 

อยางไรก็ดี ทฤษฎีจรรยาบรรณทั้ง 17 ทฤษฎีขางบนนี้ อาจจะแบงออกเปน 4  กลุม 
ของทฤษฎีไดดังนี้คือ  
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                      3 R’s + M : 
- Result (Utility)                                                
-      Relationships                      + Means 

             -     Rule (Promise) 

      ภาพที่ 2-1 แสดงทฤษฎีจรรยาบรรณ 4 กลุม 

17.1) กลุมทฤษฎีที่เนนผลหรืออรรถประโยชน (Result/Utility Theories) ทฤษฎี 
กลุมนี้ มองวาขาราชการที่มีจรรยาบรรณคือ ขาราชการที่ปฏิบัติงานจนเกิดผลดีและมีอรรถประโยชนทั้ง 
ตอตนเองและสวนรวม 

17.2) กลุมทฤษฎีที่เนนความสัมพันธ   (Relationships  Theories)  ทฤษฎีกลุมนี้มอง
ว า 
ขาราชการที่มีจรรยาบรรณคือ ขาราชการที่มีความสัมพันธที่ดีกับกลุมคนอยางนอย  4 กลุมดวยกันคือ 
ความสัมพันธที่ดีกับคนที่อยูในระดับเดียวกัน ความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธที่ดีกับ 
ผูใตบังคับบัญชา และที่สําคัญที่สุด ความสัมพันธที่ดีกับลูกคาหรือประชาชน 

17.3) กลุมทฤษฎีที่เนนกฎ หรือ คํามั่นสัญญา    (Rule/Promise Theories) ทฤษฎีกลุม
นี้มองวา ขาราชการที่มีจรรยาบรรณ คือ ขาราชการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ แบบแผน 
สัญญา และคํามั่นสัญญาที่ใหไวกับผูอ่ืน 

17.4) กลุมทฤษฎีที่เนนวิธีการและขั้นตอน (Means Theories) ทฤษฎีกลุมนี้มองวา
ขาราชการที่มีจรรยาบรรณ คือ ขาราชการที่ไดประพฤติปฏิบัติตามขั้นตอน หรือวิธีการที่ผูนําศาสนา
หรือพระผูเปนเจาไดกําหนดไว 

2.4   จรรยาบรรณของตางประเทศและจรรยาบรรณของไทย 
2.4.1  จรรยาบรรณของตางประเทศ 

1) คําสาบานของชาวเอเธนส (Athenian Oath) (Quoted in  Chandler R.C., 1983 : 34) 

จรรยาบรรณของชาวเอเธนส มีลักษณะเปนคําสัตยปฏิญาณ (The Athenian Oath) ของชาวเมือง
เอเธนสที่จะประกอบคุณงามความดีใหแกเมือง เพื่อที่จะสงมอบความดีนั้นใหตกทอดไปยังอนุชนรุน
หลังใหดีกวาที่พวกตนไดเคยรับมาจากบรรพบุรุษ  ทั้งนี้รวมทั้งการไมทําอะไรที่เสื่อมเสีย รักษาความ
ซ่ือสัตยสุจริต มีความกลาหาญ ไมทอดทิ้งเพื่อนรวมชาติในภาวะวิกฤติ พยายามแสวงหาสิ่งซึ่งเปน
อุดมคติ เคารพกฎหมายของบานเมือง และปฏิบัติราชการดวยความรวดเร็ว 
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2) จรรยาบรรณของชาวโปรเตสแตนท (Protestant Ethic) (Alinson R.E., 1993 : 26 ; 
362)  

-   ทํางานหนัก 
-   ประหยัด 
-   แขงขันกันอยางเสรี 
-   การคํานึง/พึ่งตนเองมากกวาคํานึง/พึ่งชุมชน 
ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนความประสงคหรือความปรารถนาของพระผูเปนเจา 

3)  Benard Gert’s Ten Moral Rules (Green R.M, 1994 : 67)      
-   Don’t kill 
-   Don’t cause pain 
-   Don’t disable 
-   Don’t deprive of freedom 
-   Don’t deprive of pleasure 
-   Don’t deceive 
-   Keep your promise 
-   Don’t cheat 
-   Obey the law 
-   Do your duty   

4) จรรยาบรรณของสมาคมรัฐประศาสนศาสตรอเมริกัน (Code of Ethics of the 
American Society for Public Administration, 1984 : 543) สมาชิกสมาคมรัฐประศาสนศาสตรอเมริกัน
จะตอง : 

-   แสดงใหประชาชนประจักษถึงความซื่อสัตย สุจริต มสัีจจะ ซ่ือตรง และมี
จิตใจที่เขมแขง็ มั่นคง เพื่อใหประชาชนมีความเชื่อมัน่และไววางใจหนวยงานของรัฐ 

-   รับใชประชาชนดวยเคารพ (เอาใจใส)  มีความหวงใย  สุภาพ  เรียบรอย  
และสามารถสนองความตองการของประชาชน และดวยความตระหนกัวา การใหบริการแกประชาชน

ยิ่งกวาผลประโยชนของตน 
-   พยายามปรับปรุงใหมีความเปนเลิศทางวิชาชีพ  และพยายามกระตุนให

เพื่อนรวมอาชพีไดพัฒนาตนเองทางวิชาชพี ทั้งนี้รวมทั้งผูที่ประสงคจะเขามารับราชการ 
-   ปรับปรุงองคการและการปฏิบัติงาน  โดยมีทัศนคติในทางบวกและ

สรางสรรค กระตุนใหมีการติดตอส่ือสารอยางเปดเผย มีความคิดสรางสรรค อุทิศตนและมีความ
เมตตากรุณากบัผูที่เกี่ยวของ 
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-   รับใชประชาชนโดยที่ไมหวังกอบโกยผลประโยชนจากประชาชน 
-   พยายามหลีกเลี่ยงผลประโยชนหรือกิจกรรมใดๆ ที่จะสอไปในทางที่

เกิดผลประโยชนขัดกัน (Private regardedness vs public regardedness) 
-  เคารพและปกปองขาวสารของประชาชนที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่

ราชการ ไมเปดเผยความลับของทางราชการที่เกี่ยวกับความลับสวนบุคคล 
-  ใชดุลยพินิจในการปฏิบัติงานที่จะสงเสริมผลประโยชนสาธารณะ (public 

interest : The greatest happiness for the greatest number) 
-   มีความรับผิดชอบที่จะปรับปรุงตนเองใหทันตอเหตุการณอยางตอเนื่อง 

และบริหารงานโดยใชความรูความสามารถของวิชาชีพอยางเต็มที่ ดวยความเที่ยวธรรมเปนกลาง อยาง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

-   สนับสนุน นํามาบังคับใช และสงเสริมการจางคนโดยใชระบบคุณธรรม 
(ความเสมอภาคในโอกาส ความรู ความสามารถ ความเปนกลางทางการเมือง และความมั่นคงใน
หนาที่การงาน) และการบริหารงานที่ปราศจากอคติ เพื่อใหมีการจางงานอยางเสมอภาคในการสรรหา 
คัดเลือกและความกาวหนาของบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถวน 

-   จัดการกีดกันและการเลือกที่รักมักที่ชัง การทุจริต และการใชเงิน
งบประมาณที่ไมถูกตอง 

-   เคารพ สนับสนุนการศึกษา และดําเนินการเพื่อปรับปรุงกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลาง รัฐบาลของรัฐ และทองถ่ิน และกฎหมายอื่นใด  

5) จรรยาบรรณของขาราชการรัฐบาลกลางสหรัฐ (Executive Order 12731, 1990) 

-   อาชีพราชการเปนอาชีพที่ทําใหประชาชนไวเนื้อเชื่อใจขาราชการตองมีความ
จงรักภกัดีตอรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักจรรยาบรรณเหนือผลประโยชนสวนตวั 

-  ขาราชการจะตองไมมีผลประโยชนดานการเงินที่ขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่ 
-  ขาราชการจะตองไมนําเอาขาวสารทางดานการเงิน ของทางราชการมาใชเพื่อ

ผลประโยชนสวนตน 
-   ขาราชการจะตองไมรับของขวัญ  หรือส่ิงของที่มีคาจากผูที่มาติดตอกับ

หนวยงานที่ผูนั้นปฏิบัติงานอยู 
-   ขาราชการจะตองปฏิบัติในหนาที่ความรับผิดชอบของตนอยางเต็มกําลัง

ความสามารถ 
-   ขาราชการจะตองไมผูกมัด   หรือสัญญาที่กอใหเกิดความผูกมัดกับราชการ 

โดยไมไดรับอนุญาตใหทําเชนนั้น 
-  ขาราชการจะตองไมใชหนวยงานของตนเพื่อผลประโยชนสวนตัว 
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-  ขาราชการจะตองปฏิบัติงานดวยความเที่ยงธรรม และจะตองไมใหสิทธิพิเศษ
แกบริษัทเอกชน หรือปจเจกชนคนใดคนหนึ่งเปนกรณีพิเศษ 

-   ขาราชการจะตองปกปองและดูแลรักษาทรัพยสินของทางราชการ และจะตอง
ไมใชทรัพยสินของทางราชการโดยไมไดรับอนุญาต 

-   ขาราชการจะตองไมใชเวลาราชการเพื่อไปทํางานภายนอก 
-   ขาราชการจะตองเปดเผยความสิ้นเปลือง  ทุจริต  และการใชอํานาจหนาที่

ในทางที่มิชอบและการฉอราษฎรบังหลวงแกผูที่รับผิดชอบ 
-   ขาราชการจะตองมีพันธะกรณีในอันที่จะเสียภาษีของรัฐบาลกลาง  รัฐบาล 

มลรัฐ และรัฐบาลทองถ่ิน เชนเดียวกับประชาชนทั่วไป 
-   ขาราชการจะตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎขอบังคับของทางราชการในอัน

ที่จะใหโอกาสแกชาวอเมริกันทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ ผิว ศาสนา เพศ 
แหลงกําเนิด อายุ และความผิดปกติทางดานรางกายและจิตใจ 

-   ขาราชการจะตองหลีกเลี่ยงการกระทําที่สอไปในทางละเมิดกฎหมาย หรือ
มาตรฐานทางจรรยาบรรณ ที่ปรากฏอยูในพระราชกฤษฎี (คําสั่งของประธานาธิบดี) ฉบับนี้  

-   ขาราชการการเมืองที่ไดรับแตงตั้งจากประธานาธิบดี  ใหดํารงตําแหนงฝาย
บริหาร จะตองไมรับคาจางจากภายนอกในระหวางที่ตนดํารงตําแหนงอยู 

- ใหมีการจัดตั้งสํานักงานจรรยาบรรณของรัฐบาล (The  Office  of  Government 
Ethics) เพื่อดูแลใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

6)   จรรยาบรรณสมาชิกรัฐสภาอเมริกัน  (Nigro and Nigro, 1984 : 343-344) 
-   สมาชิกรัฐสภาตองแสดงบญัชีทรัพยสินในแตละป จากการเปนทนาย การ

ดําเนินธุรกิจ คาํบรรยาย-สุนทรพจน หุน ตัว๋เครื่องบินฟรี และคําเชื้อเชญิจากผูซ้ืออาวุธ ไมโกงภาษเีงิน
ได ไมรับสินบน ไมใหการเท็จ ไมฉอโกง ไมขัดขวางความยุติธรรม ไมรับของกํานัลที่ผิดกฎหมาย 

และไมใชเงินหาเสียงมากกวาที่กฎหมายกาํหนดไว 
-   สมาชิกรัฐสภา จะตองไมรับของขวัญที่มีมูลคาเกิน 100 เหรียญสหรัฐจาก

ผูวิ่งเตน หรือรัฐบาลตางประเทศในแตละป 
-   สมาชิกรัฐสภาสามารถหารายไดจากภายนอกได  แตไมควรเกิน 30% 

ของเงินเดือน 

7)   จรรยาบรรณผูพิพากษาอเมริกัน (Nigro and Nigro,1984 : 343-344) 

-   ผูพิพากษาตองมีความซื่อสัตย สุจริต และเปนอิสระในการตัดสินคดคีวาม 
พึงหลีกเลี่ยงการกระทําหรือประพฤติตนไปในทางที่เสื่อมเสีย และปฏิบัติหนาที่ดวยความเทีย่งธรรม

และขยันขนัแข็ง 
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-   ผูพิพากษาจะตองไมเขาไปตัดสินคดีที่ตนเองมีอคติหรือกระการใดๆ   ที่
เกี่ยวกับการตัดสินคดีความที่ทําใหเกิดความขัดแยงในเรื่องผลประโยชน 

-  ผูพิพากษาจะตองหลีกเลี่ยงจากการดําเนินธุรกิจทางดานการเงินและดาน
อ่ืนๆ ที่จะเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่อยางเที่ยงธรรม 

-   ผูพิพากษาอาจซื้อขายหุนได  แตไมควรเขาไปเปนเจาหนาที่ ผูอํานวยการ 
ผูจัดการ ที่ปรึกษา หรือพนักงานของธุรกิจใดๆ  

-   ผูพิพากษาจะตองไมรับของขวัญ สิทธิพิเศษ หรือเงินกู 
-  ผูพิพากษาจะตองแสดงรายการบัญชีทรัพยสินที่ไดจากคาตอบแทน  และ

ของขวัญที่มีมูลคาเกินกวา 100 เหรียญสหรัฐ 

8) จรรยาบรรณของขาราชการนครนิวยอรค (A pamphlet of the City of New York)  

-   ขาราชการจะตองไมเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมที่ขัดแยงกับการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ 

-   ขาราชการจะตองไมรับงานภายนอกที่จะทําใหเปนอุปสรรคตอการใช
ดุลยพินิจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

-   ขาราชการจะตองไมเปดเผยขาวสารที่เปนความลับของทางราชการ 
-   ขาราชการจะตองไมใชหนาที่ราชการที่จะแสวงหาสิทธิพิเศษแกตนเองและ

ผูอ่ืน 
-   ขาราชการจะตองไมทําธุรกิจกับมลรัฐ 
-   ขาราชการจะตองไมทําการลงทุนทางดานการเงินในกิจการใดๆ ที่ตน

อาจจะใหคุณและโทษในกิจการนั้นๆ  
-   ขาราชการจะตองไมใหผูอ่ืนแสวงหาผลประโยชนจากตําแหนงหนาที่

ของตน 
-   ขาราชการจะตองไมขายสินคาและบริการแกมลรัฐ 

9) จรรยาบรรณการโฆษณาสินคาของอเมริกา (Beauchamp and Bowie : 198) 
-   จรรยาบรรณเกี่ยวกับความจริง การโฆษณาจะตองบอกความจริง และกลา

เปดเผยขอเท็จจริง การปกปดความจริงและขอเท็จจริง อาจจะทําใหสาธารณชนเขาใจผิด 
- จรรยาบรรณเกี่ยวกับความรับผิดชอบ บริษัทโฆษณาและผูทําการโฆษณา

จะตองเต็มใจที่หาหลักฐานสนับสนุนสําหรับขออางถึงคุณสมบัติและสรรพคุณของสินคาและบริการ
ของตน 
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-  จรรยาบรรณเกี่ยวกับรสนิยมและความมีคุณสมบัติของผูดี การโฆษณา
จะตองปลอดจากถอยแถลงการณแสดงภาพประกอบ หรือนัยที่สวนทางกับรสนิยมและขัดตอ
คุณสมบัติของผูดีในสังคม 

-  จรรยาบรรณเกี่ยวกับการโฆษณาแบบลอเหยื่อ การโฆษณาจะตองเสนอ
สินคาหรือบริการที่มีอยูในขณะนั้น เพื่อใหผูซ้ือสินคาในราคาที่กําหนดไวในขณะนั้น 

-  จรรยาบรรณเกีย่วกับการใหคํารับรองและใหหลักประกัน   การโฆษณา
เกี่ยวกับคํารับรองและใหหลักประกนัสินคาและบริการ ควรจะกระทําอยางชัดเจน ตองระบุลักษณะ
และความครอบคลุมของหลักประกนัที่ผูใหประกนัจะใหกับผูซ้ือ ทั้งนี้รวมถึงชื่อหรือยี่หอของผูให

ประกัน 
-  จรรยาบรรณเกี่ยวกับการกําหนดราคา   การโฆษณาตองหลีกเลี่ยงการ

กําหนดราคาที่จะเปนเท็จ 
-  จรรยาบรรณเกี่ยวกับขออางที่พิสูจนไมได   การโฆษณาตองหลีกเลี่ยง

ขออางที่เกินความจริงและพิสูจนได 
-  จรรยาบรรณเกี่ยวกับการอางชื่อผูอ่ืนเปนพยาน การโฆษณาที่อางชื่อผูอ่ืน

เปนพยานควรจะกระทําในวงจํากัด และมีพยานที่มีตัวตนวาไดเลือกใชสินคาและบริการนั้นจริงๆ  

10) จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ/ สมาคมบรรณาธิการหนังสือพิมพ/ ผูรายงาน
ขาววิทยุโทรทัศนอเมริกัน (Goodwin H.E., 1987 : 367-375)  

นอกจากหนังสือพิมพและผูรายงานขาววิทยุโทรทัศน จะคํานึงถึงความ
รับผิดชอบ เสรีภาพ ความถูกตองและแมนตรงของขาวสาร และ fair play แลว ยังจะตองปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ คือ 

-   จรรยาบรรณที่สําคัญที่สุดคือ นักหนังสือพิมพและผูรายงานขาววิทยุ
โทรทัศนจะตองปลอดจากพันธกรณีใด ๆ กับกลุมผลประโยชน ยกเวนในเรื่องของสิทธิของ
สาธารณชนที่จะรูความจริง 

-   นักหนังสือพิมพและผูรายงานขาววิทยุโทรทัศน ไมควรจะรับสิ่งของมีคา
จากผูอ่ืน ของขวัญการเดินทางฟรี และการขอสิทธิพิเศษที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกตนเองและ
นายจาง นักหนังสือพิมพและผูรายงานขาววิทยุโทรทัศน และนายจางควรดําเนินชีวิตอยางสมถะที่จะ
ไมกอใหเกิดความขัดแยงในเรื่องผลประโยชน ความรับผิดชอบของนักหนังสือพิมพและผูรายงานขาว
วิทยุ    โทรทัศน และนายจาง ตอสาธารณชนถือวามีความสําคัญเหนือส่ิงอื่นใด 

-   ขาวที่ไดจากแหลงของเอกชนไมควรจะนํามาตีพิมพหรือโฆษณาโดย
ปราศจากหลักฐานยืนยันที่เชื่อถือได 
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-   นักหนังสือพิมพและผูรายงานขาววิทยุโทรทัศน ควรแสวงหาขาวที่จะ
เปนประโยชนตอสาธารณชนแมจะยากลําบากเพียงใดก็ตาม 

-   นักหนังสือพิมพและผูรายงานขาววิทยุโทรทัศน จะตองเคารพ
จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพที่จะปกปดและปกปองแหลงขาว 

 -   การลอกเลียนและอางผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนจะกระทํามิได 

11) จรรยาบรรณของธุรกิจขนาดใหญอเมริกา (Electronic Data Systems) (Wright P. et al, 
1994 : 66)  

-   เราจะดําเนินธุรกิจของ EDS ตามตัวบทกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่นๆ ที่เราเขาไปทําธุรกิจ เราจะดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับเราและหลีกเลี่ยงการกระทําที่สอไป
ในทางผิดกฎหมายหรือขาดจรรยาบรรณ ยกตัวอยางเชน พนักงานของ EDS จะตองไมใใหหรือไมรับ
ส่ิงของหรือบริจาคเงินชวยเหลือพรรคการเมืองที่ไมเหมาะสม จะไมใชทรัพยสินหรือความลับทาง
การคาหรือสินทรัพยและเงินของบริษัทไปในทางที่เสียหาย 

- ความสําเร็จของ EDS ขึ้นอยูกับคุณภาพและบริการของเรา ความซื่อสัตย
สุจริตของคนเราเปนสวนสําคัญของคุณภาพนี้ และคุณภาพสินคาและบริการที่เราใหกับลูกคาของเรา 
หากความซื่อสัตยสุจริตของเราเปนที่สงสัยแกมหาชน อนาคตของ EDS ก็จะประสบความหายนะ 

- หลักการที่สําคัญที่เราจะตองถามตัวเราเองก็คือ  “ทานสามารถที่จะดําเนิน
ธุรกิจดวยความไวเนื้อเชื่อใจ กับใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติเชนที่ทานปฏิบัติอยูไดหรือไม” และคําตอบ
ที่ไดจากพนักงานของเราก็คือ “ได” 

12) จรรยาบรรณของธุรกิจขนาดเล็กของอเมริกา (Wright P. et al, 1994 : 66)   : 
Shilling’s Enterprise (ซ้ือขายเครื่องปรับอากาศ) 

-   เราจะทําการคาดวยความซื่อสัตย สุจริต และยุติธรรม 
-   เราใหความมั่นใจแกลูกคาทุกคนวาจะไดรับผลิตภัณฑและบริการที่มี

คุณคา คุณภาพ และความพึงพอใจสูงสุด 
-   เราจะสรางบรรยากาศที่จะใหพนักงานสามารถประสบความสําเร็จใน

อาชีพ 
-   เราจะคืนกําไรใหแกชุมชนจากความสําเร็จของเรา 
-   เราจะสงเสริมจรรยาบรรณเหลานี้ดวยพฤติกรรมของชาวคริสเตียน 

13) จรรยาบรรณของพนักงานบริษัท McDonnell Douglas (Robbins and Coulter, 
2002 : 167)  

ความซื่อสัตยสุจริตและจรรยาบรรณวิชาชีพขึ้นอยูกับพนักงานของบริษัทฯ 
พนักงานของบริษัทพึงเปนผูที่ :  
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-   มีความซื่อสัตยสุจริตและไวเนื้อเชื่อใจไดในทุกความสัมพันธของการ
ดําเนินธุรกิจ 

- เชื่อถือไดในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายและหนาที่ความรับผิดชอบ 
-    ยึดถือความจริงและความถูกตองในสิ่งที่พูดหรือเขียน 
-   ใหความยุติธรรมและเห็นอกเห็นใจลูกนองลูกคาและบุคคลอื่นๆที่

เกี่ยวของ 
-   เคารพกฎหมายในกิจกรรมทุกๆ ดาน 
-   มีความผูกพันที่จะปฏิบัติงานทุกอยาง อยางมีคุณภาพสูง 
-   มีความประหยัดในการใชทรัพยากรของบริษัท 
-   อุทิศตนใหแกบริษัทและแกโลกท่ีจะปรบัปรุงคณุภาพชีวิตของชาวโลกใหดี

ขึ้น 

14)  จรรยาบรรณของบริษัท Johnson & Johnson (Luthans et al : 122) (Our Credo – 
ความเชื่อ หรือปรัชญาของเรา) 

-  เราเชื่อวาความรับผิดชอบเบื้องตนของเราก็คือ   ความรบัผิดชอบตอแพทย 
พยาบาล คนไข มารดา และบุคคลอื่นๆ ที่ใชผลิตภัณฑและบริการของเรา เพื่อสนองตอบการสั่งซื้อ
จะตองเปนไปอยางรวดเรว็และถูกตอง ผูที่ขายสินคาใหเรา และผูจําหนายสินคาของเราจะตองมี

โอกาสที่จะทํากําไร 
-   เรารับผิดชอบตอพนักงานของเรา ทั้งชายหญิงที่ทํางานกับเราทั่วทุกมุม

โลกเราถือวา พนักงานของเราทุกคนเปนปจเจกชนเทาเทียมกัน ที่เราจะตองเคารพในศักดิ์ศรีและ
ยอมรับคุณธรรมของพวกเขา บุคคลเหลานี้จะตองมีความมั่นคงในหนาที่การงาน คาตอบแทนจะตอง
ยุติธรรมและเพียงพอ สภาพการทํางานจะตองสะอาดเปนระเบียบและมีความปลอดภัย พนักงานของ
เรามีเสรีภาพที่จะเสนอแนะและรองทุกข ตองไดรับความเสมอภาคในโอกาสการพัฒนา และ
ความกาวหนาในหนาที่การงาน เราจะตองจัดหาฝายจัดการที่มีความรูความสามารถ และการกระทํา
ของฝายจัดการจะตองยุติธรรมและมีจรรยาบรรณ 

- เรามีความรับผิดชอบตอชุมชนที่เราอาศัยและทํางาน  ทั้งนี้รวมทั้งชุมชนโลก
ดวย เราจะตองประพฤติตนเปนพลเมืองดี สนับสนุนกิจกรรมและการกุศลของชุมชน และจะตองจายภาษี
ตามความเปนจริง 

-   ความรับผิดชอบสุดทายของเราก็คือ ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ธุรกิจ
จะตองทํากําไรที่เหมาะสม เราจะตองทดลองทําสิ่งใหม ๆ จะตองมีการวิเคราะหวิจัย การประดิษฐ
คิดคนสิ่งใหม และแกไขสิ่งที่ผิดพลาด เราตองหาเครื่องมือ ส่ิงอํานวยความสะดวกและผลิตสินคา
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ใหมๆ อยางไรก็ดีผูถือหุนควรจะตระหนักไวดวยวา บางครั้งเราตองปฏิบัติตามหลักการขางบนนี้ ใน
ยามที่มีความยากลําบากดวย ฉะนั้น ผูถือหุนอาจจะไดรับเงินปนผลที่เปนไปตามสถานการณดวย 

15) จรรยาบรรณของบริษัทรับเหมา Raytheon (Bovee C.L. et al, 1993 : 126) (ขาย
อุปกรณการปองกันประเทศอเมริกัน) 

-   บริษัท Raytheon จะยึดมาตรฐานจรรยาบรรณชั้นสูง ซ่ึงบริษัทฯ ไดบัญญัติไว
ตั้งแตกอตั้ง 

-  บริษัทจะเนนการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ อยางเครงครัดและจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายและพนักงานทางบริษัทจะไดประโยชนจากกิตติคุณของความซื่อสัตยสุจริต 

-   พนักงานทุกคนของบริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจที่
มีจรรยาบรรณพนักงานคนใดที่ละเมิดจรรยาบรรณของบริษัท ทั้งโดยการกระทําดวยตัวเองหรือไม
รายงานการละเมิดจรรยาบรรณทางผูอ่ืน จะตองถูกลงโทษถึงขั้นถูกไลออกจากงาน 

- พนักงานจะมีความเปนอิสระที่จะรายงานการกระทําที่สงสัยวาจะละเมิด
จรรยาบรรณของบริษัทไดทุกเมื่อ 

-  เพื่อใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมีประสิทธิผล  พนักงานทุกคนจะตอง
ทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและเนื้อหาของจรรยาบรรณ 

-  บริษัท Raytheon จะพยายามเผยแพรมาตรฐานจรรยาบรรณใหพนักงาน
ทุกคนไดรับทราบตอไปอยางไมหยุดยั้ง 

-   เราจะปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อของรัฐบาลกลางอยางเครงครัด 
- พวกเราทุกคนจะตองหลีกเลี่ยงเรื่องผลประโยชนขัดกัน มิใหธุรกิจของ

บริษัทมาปะปนกับผลประโยชนสวนตน 
- หนวยตรวจสอบภายในของเราจะคอยชวยเหลือ ใหเจาหนาที่ที่ดูแล

จรรยาบรรณเพื่อที่จะใหพวกเราปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณและนโยบายของบริษัท 
-   Raytheon จะเขาไปมีสวนรวมในโครงการ “Best Practice Forum” 

ประจําปเพื่อจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรูจากผูอ่ืน 
-  พนักงานตรวจสอบบัญชีขึ้นทะเบียน (CPA) ของเราจะคอยติดตาม

ตรวจสอบ ทบทวนวา นโยบาย และการปฏิบัติของเราไดผลดีหรือไม 

16)  จรรยาบรรณของนักธุรกิจอเมริกันที่ประกอบธุรกิจโพนทะเล (Kapp R.A., 1995 : 
6-7)  (เจาตํารับสิทธิมนุษยชน และปกปองสิ่งแวดลอม) 

- พึงจัดหาสถานที่ประกอบการที่ปลอดภัย และไมเปนอันตรายแกสุขภาพ 
-   พึงหลีกเลี่ยงการใชแรงงานเด็ก สตรี และการเกณฑแรงงาน 
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-   พึงเคารพสิทธิในการตั้งสมาคม/สหภาพแรงงานและสิทธิในการเจรจาตอรอง
เปนกลุมกอน 

-   พึงประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบตอสภาพแวดลอม 
   -   พึงเคารพกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของประเทศที่ตนเขาไป
ประกอบธุรกิจ 

- รักษาวัฒนธรรม องคกรที่เคารพเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น 

17)  จรรยาบรรณของรัฐบาลกลางอังกฤษ (Nolan Principle or I.O.S.H.O.A.L.) 
-   ความซื่อตรง (Integrity)  
-   ความแมนยํา/ไมเลือกปฏิบัติ/เปนไปตามระบบคุณธรรม (Objectivity) 

ความแมนตรง ไมเลือกปฏิบัติ เปนไปตามระบบคุณธรรม 
-   การไมคํานึงถึงตนเอง/ความเสียสละ (Selflessness) 
-   ความซื่อสัตยสุจริต (Honesty)  
-   ความโปรงใส (Openness) 
- ความพรอมที่จะถูกไลเบี้ย  ความพรอมที่จะใหผูอ่ืนตรวจสอบภาระที่ตอง

ช้ีแจง หรือ ความพรอมที่จะใหผูอ่ืนมาไลเบี้ย (Accountability) 

ซ่ึงแตละประเด็นอาจจะขยายความไดดังนี้ 

- จรรยาบรรณเกี่ยวกับความเสียสละ การไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนตน 
(Selflessness) ขาราชการพึงตัดสินใจ เพื่อผลประโยชนสวนรวมโดยไมยอมรับผลประโยชนทางดาน
การเงิน หรือส่ิงของเพื่อนตนเองครอบครัวและญาติมิตร 

-   จรรยาบรรณเกี่ยวกับความซื่อตรง   (Integrity) ขาราชการไมพึงยอมให 
ตนเองเขาไปเกี่ยวของกับทางดานการเงิน หรือพันธะกรณีอ่ืนใดที่จะทําใหขาดความเที่ยงธรรมในการ
ปฏิบัติหนาที่ 

-   จรรยาบรรณเกี่ยวกับความตรงไปตรงมา    (Objectivity)  ในการปฏิบัติ 
ราชการ  การแตงตั้ง  การทําสัญญา  หรือการเสนอการปูนบําเหน็จแกบุคคลตาง ๆ ขาราชการพึง
กระทําไปโดยมีพื้นฐานอยูบนระบบคุณธรรม 

- จรรยาบรรณเกี่ยวกับภาระที่ตองชี้แจงความพรอม ที่จะใหผูอ่ืนตรวจสอบ/
ความพรอมที่จะรับผิด/มาตรการที่จะถูกไลเบี้ย  (Accountability)  ในการตัดสินใจและกระทําการ
ตางๆ ขาราชการพึงใหความรวมมือและพรอมที่จะใหสาธารณชนเขาตรวจสอบ 

-   จรรยาบรรณเกี่ยวกับความโปรง/เปดเผย   (Openness) ในการตัดสินใจ
และการทําการใดๆ ขาราชการพึงกระทําไปดวยความโปรงใส และใหเหตุผลประกอบ 
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-   จรรยาบรรณเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต   (Honesty)  ขาราชการพึงแสดง 
ผลประโยชนสวนตนที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ให เปนที่ประจักษและหาวิธีขจัดในเรื่อง
ผลประโยชน ขัดกันที่อาจจะทําใหผลประโยชนสวนรวมไดรับความกระทบกระเทือน 

-   จรรยาบรรณเกี่ยวกับภาวะผูนํา (Leadership) ขาราชการพึงสนับสนุน
จรรยาบรรณขางตนโดยกระทําตนเปนผูนําทางดานจรรยาบรรณ และปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางแก
ขาราชการคนอื่นๆ  

18) จรรยาบรรณของประเทศออสเตรเลีย (Public Service Commission (Australian), 
1995)  

18.1  จรรยาบรรณที่เกี่ยวกับการรับใชรัฐบาล 
- จรรยาบรรณเกี่ยวกับการสนองตอบนโยบาย และการวางตัวเปนกลาง

ทางการเมือง ขาราชการจะตองใหคําแนะนําและนํานโยบายของรัฐบาลแตละชุดไปปฏิบัติใหบัง
เกิดผลไมวารัฐบาลนั้นๆ จะมาจากพรรคการเมืองใดก็ตาม 

- จรรยาบรรณเกี่ยวกับความพรอมที่จะรับผิด   ขาราชการจะตอง
ปฏิบัติงานใหเปนที่ไววางใจ และความมั่นคงของสาธารณชน และตองพรอมที่จะใหฝายตาง ๆ เขามา
ตรวจสอบไดทุกเมื่อ 

18.2  จรรยาบรรณที่เกี่ยวกับการรับใชสาธารณชน 
-   จรรยาบรรณเกี่ยวกับการสนองตอบ ความตองการของสาธารณชน 

ขาราชการจะตองปฏิบัติตอประชาชนและขาราชการฝายอื่น ๆ  ดวยความสุภาพ และคํานึงถึงสิทธิ หนาที่และ
ความหวังของบุคคลเหลานี้ 

- จรรยาบรรณเกี่ยวกับความยุติธรรม และตัดสินใจดําเนินการอยาง
เสมอหนากัน ขาราชการจะตองปฏิบัติหนาที่ในการใหขาวสารขอมูล หรือคําแนะนําแกประชาชนและ
จะตองตัดสินใจดําเนินการภายในกรอบของกฎหมาย 

18.3 จรรยาบรรณเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล วิชาชีพนิยม และความ
ซ่ือสัตยสุจริต 

- จรรยาบรรณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางวิชาชีพ 
ขาราชการจะตองปฏิบัติงานดวยทักษะที่ชํานิชํานาญ ระมัดระวัง และจะตองไมเลือกปฏิบัติ 

-  จรรยาบรรณเกี่ยวกับการวิพากษวิจารณปญหาการเมือง  และสังคม   
ขาราชการจะตองระมัดระวังในการวิพากษวิจารณปญหาการเมือง และสังคมที่จะทําใหขาราชการ
เสียหาย 
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- จรรยาบรรณเกี่ยวกับการเขาไปมีสวนรวม กิจกรรมทางการเมือง  
ขาราชการจะตองไมใชสถานที่ราชการเปนที่หาเสียงหรือหาเงินเขาพรรค หากสงสัยวาการกระทําทาง
การเมืองใด สมควรหรือไมสมควรจะกระทําควรปรึกษากับผูบังคับบัญชาเสียกอน   

-  จรรยาบรรณเกี่ยวกับการเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน และเขารวม
กิจกรรมของสหภาพแรงงาน ขาราชการมีสิทธิที่จะทําเชนนั้นไดภายในกรอบของกฎหมาย 

-  จรรยาบรรณเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของบุคคล หากขาราชการมีหนาที่
เกี่ยวกับการรวบรวมหรือคนหาขอมูลสวนบุคคล จะตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายและแนว
ทางการปกปองขาวสารขอมูลที่เกี่ยวกับความเปนสวนตัวของบุคคล 

- จรรยาบรรณเกี่ยวกับการจัดการขาวสารของทางราชการ  ขาราชการ
จะตองไมเปดเผยขาวของทางราชการแกบุคคลภายนอก ยกเวนแตที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่และ
จะตองไมใชขาวสารของทางราชการในทางที่ผิด ๆ  

-   จรรยาบรรณเกี่ยวกับการใชเครื่องอํานวยความสะดวก ของราชการ 
ขาราชการจะตองใชทรัพยสินของราชการ เพื่อประโยชนของทางราชการอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

-   จรรยาบรรณเกี่ยวกับการใชเครื่องอํานวยความสะดวกของราชการ 
ขาราชการพึงหลีกเลี่ยงการใชอํานาจหนาที่ไปแสวงหาผลประโยชนทางดานการเงินและดานอื่น ๆ 
และตองไมใหของขวัญเพื่อผลประโยชนตอบแทนสวนตัว 

18.4  จรรยาบรรณเกี่ยวกับผลประโยชนขัดกัน 
- จรรยาบรรณเกี่ยวกับผลประโยชนขัดกันทางดานการเงิน และ

ผลประโยชนสวนตัวอ่ืน ๆ ขาราชการพึงหลีกเลี่ยงการกระทําที่จะทําใหผลประโยชนสวนตัวขัดแยง
กับผลประโยชนทางราชการ 

- จรรยาบรรณเกี่ยวกับการรับของขวัญ    และส่ิงตอบแทนอื่นๆ 
ขาราชการจะตองไมใชอํานาจหนาที่ที่จะแสวงหาสิ่งตอบแทนทั้งแกตนเองและแกผูอ่ืน และจะตองไม
รับของขวัญ ตั๋วเครื่องบิน การเดินทาง การรับเลี้ยง การใหที่พัก การเชารถราคาถูก และความบันเทิง
ตางๆ  

-  จรรยาบรรณเกี่ยวกับการทํางานขางนอก ขาราชการจะตองไดรับคํา
อนุมัติจากผูบังคับบัญชากอนไปทํางานขางนอก และการทํางานเชนนั้นจะตองไมขัดแยงกับการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ 

- จรรยาบรรณเกี่ยวกับการรับการแตงตั้ง  ใหดํารงตําแหนงในบริษัทเอกชน  
ขาราชการจะตองไมเขาทํางานในบริษัทเอกชน ภายหลังลาออกหรือเกษียณอายุ 
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18.5 จรรยาบรรณเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ขาราชการจะตองไมขมขู
ขาราชการดวยกัน ตองปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคในโอกาส ตองปฏิบัติงานตามระเบียบของความ
ปลอดภัย และจะตองไมเสพสุราหรือเสพยาเสพติดในสถานที่ราชการ 

18.6 จรรยาบรรณเกี่ยวกับนําเรื่องไมดีไมงามในการทํางานไปเปดเผยและ
การทุจริต 

- จรรยาบรรณเกี่ยวกับการนําเรื่องไมดี ไมงามของหนวยงานไปเปดเผย
หากขาราชการมีความไมพอใจในการปฏิบัติงาน ควรรองเรียนตอผูบังคับบัญชาตอ Merit Protection 
and Review Agency หรือแมกระท่ังตอ Ombudsman ของรัฐบาลกลาง และจะเปดเผยขาวสารของทาง
ราชการไดก็เฉพาะในการปฏิบัติหนาที่และไดรับอนุมัติใหทําไดเทานั้น 

- จรรยาบรรณเกี่ยวกับการทุจริต หากขาราชการทุจริตจะตองถูกลงโทษ
ทางวินัย หากพบวามีการทุจริตเกิดขึ้น จะตองรายงานผูบังคับบัญชา และในการรายงานขาราชการ
จะตองถือเปนพันธะกรณีในสวนที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูล (การเปดเผยขอมูลตองมี “ใบเสร็จ”) 

19) จรรยาบรรณและหลักปฏิบัติตนของขาราชการเกาหลีใต (Code of Ethics for 
Public Officials of South Korea and The Tenets of Public Officials (South Korea))  

19.1 เราจะปฏิบัติงานโดยไมเห็นแกความเหนื่อยยาก   ที่จะฟนฟูประเทศ โดย
ทํางานเคียงบาเคียงไหลกับประชาชน 

19.2 เราจะอุทิศชีวิตเพื่อชาติ เรามีชีวิตอยูเพื่อจะรับใชประชาชน เราภูมิใจจาก
การมีความจงรักภักดี และความจริงใจ ความยุติธรรมและความซื่อตรง คือหลักธรรมประจําใจของเราใน
ฐานะเปนขาราชการ 

หลักธรรมดังกลาวมีดังนี้ : 

- เราจะอุทิศชีวิตของเราเพื่อบูรณาการหรือการรวมเกาหลีเขาดวยกันใหได 
- เราจะสนองตอบความตองการของประชาชนดวยความรวดเร็วและเต็มใจ 

เพื่อใหประเทศชาติมีความมั่งคั่งและไพบูลย 
- เราจะอุทิศกําลังกายกําลังใจที่จะปฏิบัติงานดวยความคิดสรางสรรคและมี

ผลิตภาพและจะคอยเปนปอมปราการและแนวหนาในอันที่จะสรางสรรคระบอบประชาธิปไตยของ
เกาหลี 

- เราจะปฏิเสธความไมยุติธรรมและจะดําเนินการทุกวิถีทางที่จะเปน
แบบอยางสําหรับประชาชนในอันที่จะทําใหเกาหลีเปนสังคมที่ยุติธรรม 



โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

 2-31 

- เราจะดําเนินการที่จะปกปองผลประโยชนของชาติและคุณงามความดี
ของสาธารณชนในฐานะที่เปนขาราชการที่มีความเสียสละ และจะประพฤติตนที่เปนมาตรฐานสาํหรับ
ประชาชนที่จะทําใหเกาหลีเปนรัฐสวัสดิการ 

- เราจะอุทิศเวลาและความจงรักภักดีตอรัฐ 
- เราจะยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตและการใหบริการแกประชาชน 
- เราจะใชความคิดสรางสรรคและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ 
- เราจะใหความเคารพ ความรัก และความสุจริตใจแกเพื่อนรวมอาชีพ 
- เราจะยึดมั่นในความซื่อตรงและความเปนระเบียบในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน 

20)  จรรยาบรรณของตํารวจฟลิปปนส (เอกสารกรมตํารวจ ป 2539)  

- ขาพเจาจะเคารพ และเทิดทูนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
- ขาพเจาจะใหความสําคัญแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวน

ตน 
- ขาพเจาจะใหบริการแกบุคคลทุกคนโดยไมคํานึงถึงพรรคการเมืองที่เขา

สังกัด 
- ขาพเจาจะพยายามออกกําลังกายและรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองให

แข็งแรงอยูเสมอ 
- ขาพเจาจะพยายามรักษาความลับและขาวสารขอมูลอยางเต็มกําลัง

ความสามารถ 
- ขาพเจาจะสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวเขาไปมีสวนชวยในกิจกรรม

ทางศาสนา สังคม และการทําหนาที่เปนพลเมืองดีตราบเทาที่จะไมกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติ
หนาที่ 

- ขาพเจาจะพัฒนาตนเองโดยการพัฒนาอาชีพโดยปราศจากการวิ่งเตน 
- ขาพเจาจะเก็บรักษา และใชทรัพยสินของทางราชการดวยความประหยัด

รอบคอบ เสมือนเปนทรัพยสินของตนเอง 
-  ขาพเจาจะเคารพในสิทธิมนุษยชน 
-  ขาพเจาจะอุทิศเวลาใหแกราชการอยางเต็มที่ 
-  ขาพเจาจะชวยเหลือในการพัฒนาและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ

ผลประโยชนของสวนรวม 
-  ขาพเจาจะรักษาวินัยตํารวจดวยชีวิต 
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-  ขาพเจาจะมีความจงรักภักดีตอกฎหมายรัฐธรรมนูญและอาชีพตํารวจ
อยางเต็มกําลังความสามารถ 

-  ขาพเจาจะเคารพเชื่อฟงและประพฤติตามคําสั่งโดยชอบธรรมของ
ผูบังคับบัญชาโดยไมบิดพล้ิว 

-  ขาพเจาจะยึดมั่นในศีลธรรมและทําตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูอ่ืน 
-  ขาพเจาจะใชอํานาจหนาที่อยางสุขุม รอบคอบ 
-  ขาพเจาจะไมยอมใหตนเองตกเปนเหยื่อของการฉอราษฎรบังหลวงและ

การกระทําที่ไมซ่ือสัตยสุจริต 
-  ขาพเจาจะเคารพในสิทธิของประชาชน และจะอํานวยความยุติธรรมแก

ประชาชนอยางเต็มที่ 
-  ขาพเจาจะไมประพฤติตนเปนนายของประชาชน แตจะใหบริการดวย

ความสุภาพเรียบรอย 
-  ขาพเจาจะปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย 
-  ขาพเจาจะปฏิบัติงานดวยความอดทน 

21) จรรยาบรรณของThe Federation of Indian Chamber of Commerce and 
Industry (FICCI) – อินเดีย (Shourie H.D., 1995 : 12-14) 

-    นักธุรกิจจะตองผลิตและขายสินคาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
-    นักธุรกิจจะตองไมผลิต เก็บ และขายสินคาที่ปลอมปน 
-    นักธุรกิจจะตองรักษาความเที่ยงตรงในการชั่งและการวัดสินคาที่เสนอขาย 
-  นักธุรกิจจะตองสนับสนุนใหมีการจําหนายจายแจกสินคาอยางเสรีและ

พยายามปองกันการสรางสถานการณการขาดแคลนสินคาที่ไมจริง 
-    นักธุรกิจจะไมลักลอบขายสินคาโดยเจตนา 
-    นักธุรกิจจะตองหลีกเลี่ยงการตีพิมพการโฆษณาสินคาที่อาจกอใหเกิด

ความเขาใจผิด 
-    นักธุรกิจจะตองใหคํามั่นสัญญา หรือหลักประกันสินคาที่มีพื้นฐานอยูบน

ขอมูลหรือการทดสอบที่ถูกตอง 
-    นักธุรกิจจะตองดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยของสินคา 
-    นักธุรกิจจะตองใหบริการหลังขายอยางมีประสิทธิภาพ 
- นักธุรกิจจะตองสนับสนุนใหมีการจัดตั้งหนวยปกปอง  ผูบริโภคขึ้นในกิจการ

อุตสาหกรรม หอการคา และสมาคมอุตสาหกรรม  



โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

 2-33 

22) บัญญัติ 10 ประการของคริสตศาสนิกชน : หามนับถือพระเจาองคอ่ืน  นอกจาก พระ
ยะโฮวา; หามบูชารูปเคารพใด ๆ; หามเอยพระนามพระเจาโดยขาดความเคารพ; ทํางานใหเสร็จภายใน 
6 วัน; เคารพบิดามารดาของตน; จงอยาฆามนุษยและไมโกรธศัตรู; จงอยางลวงประเวณี ชายหญิง; จง
อยาลักทรัพย; อยาเปนพยานเท็จ;  และอยาโลภสิ่งของผูอ่ืน (ณภัทร ณ ตะกั่วทุง, 2543) 

23) หลักธรรมศาสนาอิสลาม คือ ศรัทธา 6 และหลักปฏิบัติ 5 (ณภัทร ณ ตะกั่วทุง, 
2543)   ศรัทธา 6 ไดแก ศรัทธาในพระผูเปนเจาคือ พระอัลเลาะห ศรัทธาในบรรดามาลาอีกะฮ คือ 
ผูรับใชพระเจา (เปนวิญญาณที่มองไมเห็น สัมผัสไมได) ศรัทธาในคัมภีรอัลกุรอาน ศรัทธาในบรรดา
ศาสนาฑูต ศรัทธาในวันพิพากษา และศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจา คือ ใหเชื่อในลิขิตวิถีชีวิตที่
พระเจากําหนดไว สวนหลักปฏิบัติ 5 ไดแก การปฏิญาณตน (คือ ยอมรับองคอัลเลาะหและยอมรับ
ความเปนศาสนาฑูต ของนบีมูฮัมมัด) การละหมาด การถือศีลอด การบริจาคซะกาต การประกอบพิธี
ฮัจญ สําหรับการแกปญหาจรรยาบรรณตามความเชื่อของศาสนาอิสลามขึ้นอยูกับเงื่อนไข 4 ประการ  

 -   หลักการ  คําสอนทําตามได หรือไม 
 -   วิธีการ  การปฏิบัติอยางไรจึงจะดีหรือไมดี 
 -   เจตนา  เจตนาเปนอยางไร 
 -   ผลที่เกิดขึ้น ผลไมดี ไมถือวาผิดจรรยาบรรณ หากไดทํา  3 ขอแรก 
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2.5 ปจจัย หลักการ และรูปแบบของการจัดทําจรรยาบรรณ 
นับตั้งแตสํานักงาน ก.พ. ไดตั้งศูนยสงเสริมจริยธรรมเพื่อทําการวิจัยและพัฒนา 

ประสานงาน ฝกอบรม และเผยแพรจรรยาบรรณ ตั้งแต 12 กันยายน 2542 หรือประมาณ 2 ปมาแลวนั้น 
ศูนยฯ แหงนี้ไดมีสวนชวยกรมตาง ๆ จัดทําจรรยาบรรณไปแลวถึง 40 กรมและการจัดทําจรรยาบรรณ
ในกรมอื่น ๆ ก็กําลังดําเนินการอยูในขณะนี้ และในการเขาไปชวยกระทรวง ทบวง  กรมจัดทํา
จรรยาบรรณนั้น ศูนยฯ ไดคํานึงถึงประเด็นตอไปนี้  

2.5.1 ปจจัยที่ควรจะนํามาพิจารณาเมื่อจัดทําจรรยาบรรณดังกลาว ไดแสดงใหเห็นโดยภาพ
ขางลางนี้  

ภาพที่ 2-2  แสดงปจจัย 8 ประการท่ีควรนํามาพิจารณาเพือ่ประกอบการจัดทําจรรยาบรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  ตามรอย 
พระยุคลบาท 

1.  พฤติกรรมคอรัปชั่น 
- ไมทําตามกฎหมาย 
- ทํานอยกวา/ไมดีเทาที่ 

กฎหมายกําหนดไว 
- ทํามากกวาที่กฎหมาย 

กําหนดไว 
- ทําตามเจตนารมณของ 

ก ฎ ห ม า ย แ ต ใ ช วิ ธี ที่ ผิ ด   
กฎหมาย 

จรรยาบรรณที่
หนวยงานกําลัง

จัดทําขึ้น 

3.  ทฤษฎีจรรยาบรรณ 
(3 R’s + M) 
- ผลการกระทํา 
- ความสัมพันธ 
- ปฏิบัติตามระเบียบ/ 

คํามั่นสัญญา 
- ปฏิบัติถูกวิธีและ 
       ขั้นตอน 

4.  การบริหารจัดการที่ดี 
- นิติธรรม 
- คุณธรรม 
- โปรงใส 
- สวนรวม 
- พรอมถูกไลเบี้ย 
- คุมคา 

5.  วิชาชีพนิยม  
(แกนของงาน) 
เ ฉ พ า ะ อ ย า ง ยิ่ ง ก า ร มี
จ ร ร ย า บ ร รณแล ะ ก า ร
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

6.  คานิยม
สรางสรรค 
- กลุมยืนหยัดทําใน

สิ่งที่ถูกตอง 
- ซื่อสัตย/รับผิดชอบ 
- โปรงใส ตรวจสอบ

ได 
- ไมเลือกปฏิบัติ 
- มุงผลสัมฤทธิ์ 

   8.   สภาพแวดลอม 

7.  จรรยาบรรณ 
ป 2537 
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จากภาพขางตน จะเห็นไดวา มีปจจัยอยู 7 ปจจัยที่จะตองนํามาพิจารณาระหวางการ
จัดทําจรรยาบรรณ ซ่ึงพอที่จะอธิบายเพิ่มเติมไดดังนี้  

-   ที่นําปจจัย ก. (พฤติกรรมคอรัปชั่น) มาพิจารณาก็เพื่อตอตานหรือหามมิใหนําเอา
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคไปใสไวในจรรยาบรรณที่จะจัดทําขึ้น    

-   ที่นําปจจัย ข. (จรรยาบรรณ, 2537) มาพิจารณาก็เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหซํ้าซอนกับ
จรรยาบรรณป 2537 อะไรที่พูดไวแลวในจรรยาบรรณฉบับนั้น  จะไมนํามากลาวซ้ําในจรรยาบรรณ
ใหมที่กําลังจัดทําขึ้น อยางไรก็ดี ควรจะกลาวถึงจรรยาบรรณป 2537 ไวในคําอารัมภบทของ
จรรยาบรรณที่กําลังจัดทําขึ้น ในขอความที่วา “สํานักงาน (กระทรวง….กรม…..) จึงกําหนดมาตรฐาน
ของคุณธรรมและจริยธรรมไวใหขาราชการและลูกจางสํานักงาน….(กระทรวง….กรม) ควบคูไปกับ
จรรยาบรรณขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 ดังนี้” (โปรดดู “รูปแบบการเขียนจรรยาบรรณของ
หนวยงาน” ที่จะกลาวตอไปประกอบดวย)  

-   ที่นําปจจัย ค หรือทฤษฎีจรรยาบรรณ มาพิจารณาก็เพื่อบรรจุส่ิงที่ดีงามจากทฤษฎี
เหลานั้น ไวในจรรยาบรรณที่กําลังจัดทําขึ้น 

-   ที่นําปจจัย ง หรือการบริหารจัดการที่ดีมาพิจารณาก็เพื่อบรรจุวัฒนธรรมใหมของ
ขาราชการไวในจรรยาบรรณที่กําลังจัดทําขึ้น 

-   ที่นําปจจัย จ หรือวิชาชีพนิยมมาพิจารณาก็เพื่อเนนการมีจรรยาบรรณ และการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ เพื่อใหงานหลักหรือแกนของงาน ประสบความสําเร็จ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง หาก
หนวยงานจะปฏิบัติงานใหสําเร็จ จําเปนจะตองอาศัยจรรยาบรรณและวิชาชีพนิยมอะไรบาง และนําสิ่ง
นั้นมาบรรจุไวในจรรยาบรรณที่กําลังจัดทําขึ้น 

-   ที่นําปจจัย ช หรือคานิยมสรางสรรคก็เพื่อบรรจุวัฒนธรรมไทยของขาราชการไว
ในจรรยาบรรณที่กําลังจัดทําขึ้น 

-   ที่นําปจจัย ซ หรือตามรอยพระยุคลบาทมาพิจารณาก็เพราะพระราชดํารัสตั้งแตป 
2524-2544 ลวนแตเปนจรรยาบรรณชั้นเลิศ 

-   ที่นําปจจัย ญ หรือสภาพแวดลอมมาพิจารณาก็เพราะจรรยาบรรณมีลักษณะ
สัมพัทธ (relative) เปลี่ยนแปลงไปตามกาลและเทศะ (Temporal and spatial dimensions) พฤติกรรม
เดียวกันนั้น สมัยหนึ่ง หรือ ณ สถานที่หนึ่ง ผูคนมองวาเปนสิ่งที่ช่ืนชม แตถาวันเวลาและสถานที่
เปลี่ยนไป บุคคลกลุมเดียวกันนั้นอาจจะเห็นตรงกันขามก็ได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาดวยอิทธิพลของ
ความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอม (ปริมาณ คุณภาพ และอัตราเรง) ทําใหการปฏิบัติงานมีปญหา 
กลาวคือ บางครั้งมีปญหาเกิดขึ้น แตเราไมไดแก (คันแลวแตไมไดเกา) บางครั้งไมมีปญหาเกิดขึ้นเลย 
แตเราไปแกมันเขา (ไมไดคันเลยแตไปเกามันเขา) และบางครั้งมีปญหาเกิดขึ้น แตวิธีแกปญหา ซ่ึง
รวมทั้งแกโดยวิชาชีพนิยม และจรรยาบรรณเดิมแกไมได ฉะนั้น จึงจําเปนตองสรางจรรยาบรรณใหม
ขึ้นมา (ดังที่สํานักงาน ก.พ. ไดสรางจรรยาบรรณเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี คานิยมสรางสรรค 
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และเมืองไทยใสสะอาดขึ้น) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา หากจรรยาบรรณเดิมดี เราก็สงมอบจากคนรุน
หนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง หากจรรยาบรรณเดิมบกพรอง แตไมถึงกับสรางความเสียหาย เราก็แกไข
ปรับปรุง แตถาปญหาที่เรากําลังประสบอยูแกโดยจรรยาบรรณเดิมไมได เราก็ตองสรางจรรยาบรรณ
ใหมขึ้นมาแทนที่ ฉะนั้น ปจจัยสภาพแวดลอมจึงมีความสําคัญและควรนํามาพิจารณาควบคูกับปจจัย
อ่ืน ๆ ในระหวางที่มีการจัดทําจรรยาบรรณใหมดวย 

2.5.2 หลักการจัดทําจรรยาบรรณ คงจะไมมีสูตรสําเร็จอะไรในการจัดทํา
จรรยาบรรณ แตส่ิงที่ศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. ถือเปนแนวปฏิบัตินั้น มีดังนี้ 

- ควรระบุวัตถุประสงค และแรงดลใจที่จัดทําจรรยาบรรณเอาไวดวย 
- จรรยาบรรณ ตองจัดทําโดยขาราชการของวิชาชีพหรือหนวยงานนั้นๆ 
- เมื่อจัดทํารางจรรยาบรรณเสร็จ ตองนําไปทําประชาพิจารณ 
- จรรยาบรรณตองสั้น กระชับ เขาใจงาย 
- จรรยาบรรณ ตองเขียนเปนเชิงพฤติกรรม หรือสะทอนใหเห็นการกระทํา 

(ไมใชเพียงแตจะทําใหสมาชิกเขาใจและยอมรับเทานั้น) 
- จรรยาบรรณตองอยูในวิสัยที่จะปฏิบัติตามได อะไรที่ทําไมไดไมควรจะ

เขียนลงไป 
- อะไรที่ระบุไวในวินัยขาราชการพลเรือน คําสั่ง มติหนังสือเวียน คูมือ

ปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณ พ.ศ. 2537 แลวไมควรนํามากลาวซ้ํา ที่สําคัญจรรยาบรรณใหมที่กําลังทํา
ขึ้น นาจะระบุวา อะไรที่บรรจุไวแลวในเอกสารตาง ๆ ขางตน ไมควรจะนํามากลาวซ้ํา หรือระบุวา จึง
ใหนําเอาจรรยาบรรณใหมมาใชควบคูกับเอกสารตาง ๆ ขางตนที่ไวในประเด็นนี้  

- จรรยาบรรณควรเริ่มตนดวยคําวา “พึง” ไมใช “ตอง” และแมแตคําวา “ควร” 
ก็ควรหลีกเลี่ยง เพราะจรรยาบรรณนั้นเปนการควบคุมภายใน (internal control) หรือควบคุมตนเอง 
และดวยความสมัครใจ การที่บุคคลจะปฏิบัติตามหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณใหมที่จัดทําขึ้นเปน
เร่ืองมโนธรรม ความสํานึกผิดชั่วดีของบุคคลนั้นๆ   คนอื่นๆ จะมาบังคับไมได  

2.5.3 รูปแบบของการจัดทําจรรยาบรรณของหนวยงานรูปแบบขางลางนี้ อาจนําไป
ประกอบการจัดทําจรรยาบรรณไดในระดับหนึ่ง  
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รูปแบบของการจัดทําจรรยาบรรณของหนวยงาน 

 
   โดยที่พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 91 บัญญัติไววา  ขาราชการ
พลเรือนตองปฏิบัติตามขอบังคับที่ ก.พ. กําหนด (จรรยาบรรณขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2537) รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 77 บัญญัติไววา ใหรัฐจัดทํามาตรฐานอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 77 
บัญญัติไววา ใหรัฐจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการและลูกจางของรัฐ เพื่อปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ (และแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ 
พ.ศ. 2542 ขอ 5.1.1 ซึ่งระบุใหมีการรณรงคและเสริมสรางคานิยมสรางสรรคและจรรยาบรรณวิชาชีพของเจาหนาที่
ของรัฐ……….สวนนี้เปน Optional จะใสไวหรือไมใสก็ได) 
 
   สํานักงาน… (กระทรวง…กรม…) จึงกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมไวให
ขาราชการและลูกจางสํานักงาน…….(กระทรวง…กรม…) ควบคูไปกับจรรยาบรรณขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 
ดังนี้  
 

(1) ……………………………………………………. 
(2) ……………………………………………………. 

          
        ประกาศ  ณ  วันที่……………………… 
                                                                                                            (ปลัดกระทรวง/อธิบดี) 
 
 

3. แนวความคิดเรื่องหลักความโปรงใส (Transparency) 

3.1 ความหมายของความโปรงใส 
3.1.1  ความหมายโดยศัพท 

1) โปรงใส หมายถึง คุณสมบัติที่แสงผานได และมองเห็นไดตลอด (พจนานุกรม
ฉบับราช     บัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 : 550)  

2) โปรงใส หมายถึง โปรงแสง มองทะลุไดงาย จับไดงาย ดูรูไดงาย ชัดแจงและ
มองเห็นไดงาย เปดเผย ตรงไปตรงมา เขาใจงาย (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ, 2537; 1364; 1710; 1973) 
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3.1.2  ความหมายโดยนัย: ความโปรงใสกับคอรัปชั่น 

ความโปรงใสพอเทียบไดวา มีความหมายตรงกันขามหรือเกือบตรงกันขามกับการ
ทุจริตคอรัปชั่น โดยที่การทุจริตคอรัปชั่นใหความหมายในเชิงลบและมีความนาสะพรึงกลัวแฝงอยู 
ความโปรงใสเปนคําศัพทที่ใหแงมุมในเชิงบวกและใหความหมายในเชิงสงบสุข 

การทุจริตคอรัปชั่น คือ พฤติกรรมที่เจาหนาที่ของรัฐอาศัยอํานาจหนาที่กระทําการใดๆ 
ในลักษณะซอนเรน เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนสวนตน ในทางตรงกันขาม ความโปรงใส หมายถึง 
พฤติกรรมที่รูเห็นไดอยางชัดเจนวาเจาหนาที่ของรัฐอาศัยอํานาจหนาที่กระทําการใดๆ เพื่อประโยชน
สาธารณะ 

พฤติกรรมคอรัปชั่นปรากฎมากในหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีการ 
ผูกขาดอํานาจหนาที่  (monopoly of authority) และการใชดุลพินิจมาก (discretion) แตมีการตรวจสอบ
รูเห็นได (accountability) และมีความโปรงใส (transparency) นอย 

สถาบันที่ศึกษาเกี่ยวกับคอรัปชั่นหรือการประพฤติมิชอบในวงราชการ มักนําเอา
ความคิดเรื่องความโปรงใสมาใชบงชี้ความดอยประสิทธิภาพของระบบราชการ และการทุจริต
คอรัปชั่น 

3.2 ประเภทของคอรัปชั่น  
จากการศึกษาแบบวิเคราะหองคประกอบ คอรัปชั่นในวงราชการไทยแบงออกได 2 

ประเภท คือ การฉอราษฎร และ การบังหลวง รวมเรียกวา การฉอราษฎรบังหลวง (พรศักดิ์ ผองแผว, 
2544) 

3.2.1 การฉอราษฎรปรากฏมากในเรื่อง กินเศษกินเลย   ยักเอาบางสวนไวเปนของตน,  กิน
ใตโตะ รับประโยชนจากการบริการโดยไมถูกกฎหมาย, กินเปลา เรียกทรัพยสินเพื่อแลกกับประโยชน, 
กินนอกกินใน เอาประโยชนเกินจากราคา, กินตามน้ํา หารายไดจากการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง, รับ
สินบน รับประโยชนตอบแทน, จูงใจ หนวงเหนี่ยว กลั่นแกลง เรียกรอง ขมขู  บังคับ เพื่อประโยชน
สวนตนหรือพวกพอง, และการกระทําผิด บิดเบือน หลีกเลี่ยง ฝาฝนกฎระเบียบ   

3.2.2 การบังหลวงปรากฎมากในเรื่อง    การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน  เพื่อ
ผลประโยชน, การลักขโมย การเอาสิ่งที่ตนไมมีสิทธิหรือไมไดรับอนุญาต, การเอื้อใหหลีกเลี่ยงภาษี  
ทั้งทางตรง และทางออม, และการใชความรุนแรง ทุบตี ทําราย ขูเข็น จนถึงพยายามฆา 
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3.3 ความโปรงใสกับการบริหารจัดการที่ดี 
ความโปรงใสเปนองคประกอบหนึ่งของการบริหารจัดการที่ดี (ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2543, 2543) ซ่ึง
ประกอบดวย (1) หลักนิติธรรม  (2)  หลักคุณธรรม  (3)  หลักความโปรงใส (4)  หลักความมีสวนรวม  (5)  
หลักความรับผิดชอบ และ (6)  หลักความคุมคา 

3.3.1 หลักนิติธรรม ประกอบดวย การตรากฎหมาย กฎขอบังคับ, การปฏิบัติตามกฎหมาย, 
การบังคับใชกฎหมาย 

3.3.2 หลักคุณธรรม  ประกอบดวย  การยึดมั่น ความถกูตองดีงาม, ประชาชนพัฒนาตนเอง, 
ความซื่อสัตย จริงใจ,  มีระเบียบวนิยั 

3.3.3 หลักความโปรงใส  ประกอบดวย  ไววางใจ, เปดเผยขอมูล, เขาถึงขอมูล, กระบวนการ
ตรวจสอบ 

3.3.4 หลักความมีสวนรวมประกอบดวย รับรู, ใหขอมูล, วางแผน, ตัดสินใจ, ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล 

3.3.5 หลักความรับผิดชอบ  ประกอบดวย  สิทธิ หนาที,่ สํานึกรับผิดชอบตอสังคม, ใสใจ
ปญหาสาธารณะ,  ความเคารพความคิดเหน็ทีแ่ตกตาง 

3.3.6  หลักความคุมคา  ประกอบดวย  บริหารจดัการใชทรัพยากร, ประหยดั, แขงขนัได 
 

3.4 องคประกอบและตัวชี้วัดของความโปรงใส 
ความโปรงใส จากขอสรุปผลการวิจัย (พรศักดิ์ ผองแผว, 2544) ปจจัยที่มีผลกระทบอยาง

สําคัญในเรื่องความโปรงใสประกอบดวย 4 ตัวแปร คือ (1)  ความโปรงใสดานโครงสราง  (2)  ความ
โปรงใสดานการใหคุณ (3) ความโปรงใสดานการใหโทษ และ (4) ความโปรงใสดานการเปดเผย   

3.4.1  ความโปรงใสดานโครงสราง ประกอบดวยพฤติการณตอไปนี้ 
1) มีการตรวจสอบภายในที่เขมแข็ง เชน มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สอบสวน เปนตน  
2) โปรงใส เห็นระบบงานทั้งหมดไดอยางชัดเจน  
3)  ประชาชนเขามามีสวนรวม รับรูการทํางาน  
4)   มีเจาหนาที่มาดวยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยูใหมมากขึ้น  
5)  มีการตั้งกรรมการหรือหนวยงานตรวจสอบขึ้นมาใหม  
6)  มีฝายบัญชีที่เขมแข็ง  

3.4.2  ความโปรงใสดานใหคุณ  ประกอบดวยพฤติการณตอไปนี้ 
1)  มีคาตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ  
2)  มีคาตอบแทนเพิ่มสําหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
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3)  มีคาตอบแทนพิเศษใหกับเจาหนาที่ที่ซ่ือสัตย  
4)  มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับคาใชจาย  

3.4.3  ความโปรงใสดานการใหโทษ ประกอบดวยพฤติการณตอไปนี้ 
1)  มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  
2)  มีวิธีการพิจารณาลงโทษผูทําผิดอยางยุติธรรม  
3)  มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุแหงการกระทําผิด    
4)  มีระบบการฟองรองผูกระทําผิดที่มีประสิทธิภาพ    
5)  หัวหนางานลงโทษผูทุจริตอยางจริงจัง  
6)  มีการปรามผูสอทุจริตใหเลิกความพยายามทุจริต  
7)  มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว  

3.4.4   ความโปรงใสดานการเปดเผย  ประกอบดวยพฤติการณตอไปนี้ 
1)   ประชาชนไดเขามารับรู การทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
2) ประชาชนและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดหา  การใหสัมปทานการออก

กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ   
3)  ประชาชน ส่ือมวลชน และองคกรพัฒนาเอกชน ไดมีโอกาสควบคุมฝายบริหาร

โดยวิธีการตางๆ มากขึ้น  
4) มีการใชกลุมวิชาชีพภายนอก เขามารวมตรวจสอบ  

3.5 ดัชนีชี้วัดความโปรงใส 
3.5.1 ตัวแบบที่หนึ่ง (พรศักดิ์ ผองแผว, 2544)  จากการวิจัยเพื่อสรางดัชนีช้ีวัดคอรัปชั่น

ในบริบทของสังคมไทย พบปจจัยที่สามารถนํามาบงชี้ความโปรงใส โดยมีอํานาจในการอธิบาย 
(eigence value) ไดดังนี้ 

1)  ความโปรงใสดานโครงสราง ประกอบดวยตัวแปรยอยดังตอไปนี้คือ มีการ
ตรวจสอบภายในที่เขมแข็ง เชน มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสอบสวน เปนตน (.819) 
โปรงใส เห็นระบบงานทั้งหมดไดอยางชัดเจน (.790) ประชาชนเขามามีสวนรวม รับรูการทํางาน 
(.779) มีเจาหนาที่มาดวยระบบคุณธรรม มีความสามารถสูง มาอยูใหมมากขึ้น (.762) มีการตั้งกรรมการ
หรือหนวยงานตรวจสอบขึ้นมาใหม (.704) มีฝายบัญชีที่เขมแข็ง (.685)  ตามลําดับ โดยสามารถอธิบาย
คาความแปรปรวนไดรอยละ 57.540 

2)  ความโปรงใสดานการใหคุณ ประกอบดวยตัวแปรยอยดังตอไปนี้คือมีคาตอบแทน
พิเศษในการปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ (.897) มีคาตอบแทนเพิ่มสําหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
(.885) มีคาตอบแทนพิเศษใหกับเจาหนาที่ที่ซ่ือสัตย (.852) มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับคาใชจาย 
(.615) ตามลําดับ โดยสามารถอธิบายคาความแปรปรวนไดรอยละ 67.292 
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3)  ความโปรงใสของการใหโทษ ประกอบดวยตัวแปรยอยดังตอไปนี้คือ มีระบบการ
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ (.833)  มีวิธีการพิจารณาลงโทษผูทําผิดอยางยุติธรรม (.831)  มีการ
ลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุแหงการกระทําผิด (.826)  มีระบบการฟองรองผูกระทําผิดที่มี
ประสิทธิภาพ (.815) หัวหนางานลงโทษผูทุจริตอยางจริงจัง (.808)  มีการปรามผูสอทุจริตใหเลิก
ความพยายามทุจริต (.805) มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว (.805) ตามลําดับ โดยสามารถอธิบายคา
ความแปรปรวนไดรอยละ 60.810 

4)  ความโปรงใสดานการเปดเผย  ประกอบดวยตัวแปรยอยดังตอไปนี้คือ ประชาชน
ไดเขามารับรู การทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบ (.834) ประชาชนและสื่อมวลชนมีสวนรวมใน
การจัดซื้อจัดหา การใหสัมปทาน การออกกฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ (.870) ประชาชน ส่ือมวลชน 
และองคกรพัฒนาเอกชน ไดมีโอกาสควบคุมฝายบริหารโดยวิธีการตางๆ มากขึ้น (.873) มีการใชกลุม
วิชาชีพภายนอก เขามารวมตรวจสอบ (.570)  ตามลําดับ โดยสามารถอธิบายคาความแปรปรวนไดรอย
ละ 68.195 

3.5.2  ตัวแบบที่สอง (กระทรวงมหาดไทย, 2544) ในการนําเอาระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มาจัดทําตัวช้ีวัด
เพื่อจัดระดับการพัฒนา อบต. ของกระทรวงมหาดไทย ไดตัวช้ีวัดทั้ง 6 หลัก จํานวน 69 ตัวแปร เปน
ตัวช้ีวัดความโปรงใส 5  ตัวแปร ดังนี้ 

ตารางที่ 2-1 แสดงตัวชี้วัดเพื่อจัดระดับการพัฒนา อบต. ของกระทรวงมหาดไทยดานความโปรงใส 
ท่ี ตัวชี้วัด หมายเหตุ 
 
14 

หมวดที่ 3 หลักความโปรงใส 
อบต. เปดเผยขอมูลขาวสารที่สําคัญที่ประชาชนควรรู ไดแก ขอบังคับตําบล 
ขอบังคับงบประมาณและการจัดซื้อ-จัดจาง 
(1)  ไมมีการเปดเผยขอมูลใหประชาชนทราบ 
(2)  เปดเผยใหประชาชนทราบเฉพาะบางฉบับบางเรื่อง 
(3)  เปดเผยใหประชาชนทราบทุกครั้ง/ทุกเรื่อง 

ตรวจสอบจากปายระกาศ
หรือสอบถามประชาชน 

15 วิ ธี ก า ร ห รื อ รู ป แ บ บ ก า ร เ ป ด เ ผ ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ข อ มู ล ข า ว ส า ร  
ไดแก ปดประกาศ ประชุมช้ีแจง เสียงตามสาย พิมพเปนเอกสารแจกจาย เปนตน 
(1)  อบต. ดําเนินการเพียง 1 วิธีการ/รูปแบบ 
(2)  อบต. ดําเนินการ 2วิธีการ/รูปแบบ 
(3)  อบต. ดําเนินการ 3 วิธีการ/รูปแบบ 

- สอบถามผูบริการ 
- สอบถามพนักงาน 
- สอบถามประชาชน 

16 ประชาชนสามารถเขาถึงรับรูขอมูลที่สําคัญของ อบต. ไดแก สัญญาจาง ฎีกาการ
เบิกจาย เอกสารเบิกจายเงิน การบัญชี  เปนตน 
(1)  อบต.ไมไดดําเนินการ 
(2)  อบต. จัดเอกสารใหประชาชนตรวจสอบได 

ตรวจสอบวา อบต. ไดปด
เอกสารและจัดเตรียมสถานที่
ไวใหประชาชนตรวจสอบ
รวมทั้งสอบถามประชาชน 
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(3)  อบต. จัดสถานที่และเอกสารใหประชาชนตรวจสอบไดและประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบ 

17 การดําเนินงานของสภา อบต. มีสวนสงเสริมการเรียนรูใหแกประชาชนโดยการ
จัดประชุมสภา อบต. สัญจร (นอกสถานที่) 
(1)  ไมเคยดําเนินการ 
(2)  จัดประชุมนอกสถานที่ (สัญจร) เฉพาะบางหมูบาน 
(3)  จัดประชุมนอกสถานที่ (สัญจร) ครอบคลุมทุกหมูบาน 

ดูบันทึกการประชุมของสภา
อบต.และสอบถามประชาชน 

18 อบต. ดําเนินการจัดซื้อ- จัดจาง ดวยความโปรงใส 
(1)  ปฏิบัติไมถูกตองและถูกรองเรียน 
(2)  ปฏิบัติตามกฎหมายแตประชาชนไมมีสวนรวม 
(3)  ปฏิบัติตามกฎหมายและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 

-  สอบถามผูบริหาร/  
  สมาชิกสภาอบต. 

- สอบถามพนักงาน 
- สอบถามประชาชน 

1) แนวคิดเบื้องตนสําหรับการนําเสนอผลการวิจัย เพื่อความสะดวกและเห็นภาพรวมใน
หลานมิติ ขอเสนอวิธีการวิเคราะหและนําเสนอผลการวิจัย โดยใช Spider Graph ในโปรแกรม 
SPSS/deltagraph  ดังตัวอยางขางลางนี้  
 

ภาพที่ 2-3 แสดงตัวอยางการนําเสนอภาพแบบใยแมงมุม  

 
Source: Composite Governance Indicators Dataset, Governance Research Project by Daniel 

Kaufmann, Aart Kraay and Pablo Zoido - Lobaton, in 'Aggregating Governance Indicators' 
and 'Governance Matters' research papers (PRWP #2195 and #2196).   
www.worldbank.org/wbi/governance/gov_data.htm . 
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4. แนวความคิดเรื่อง หลักการมีสวนรวม 
4.1 ความหมายของการมีสวนรวม คําวา  การมีสวนรวมของประชาชน  (Public Participation)  

หมายถึง  การกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ในเรื่องตางๆ  รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซ่ึงจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและ
ความเปนอยูของประชาชน  โดยการใหขอมูล  แสดงความคิดเห็น  ใหคําแนะนําปรึกษา  รวมวางแผน  
รวมปฏิบัติ  รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน 

การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมี
โอกาสแสดงทัศนะ และเขารวมในกิจกรรมตางๆ ที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน   รวมทั้งมี
การนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ   การมี
สวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการสื่อสารในระบบเปด  กลาวคือ  เปนการสื่อสารสองทาง ทั้ง
อยางเปนทางการและไมเปนทางการ ซ่ึงประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมีสวนได
สวนเสีย และเปนการเสริมสรางความสามัคคีในสังคม 

การมีสวนรวมของประชาชน มีความสําคัญในการสรางประชาธิปไตยอยางยั่งยืนและ
สงเสริมธรรมาภิบาล  ตลอดจนการบริหารงาน  หากการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้นเพียงใดก็จะ
ชวยใหมีการตรวจสอบการทํางานของผูบริหาร     และทําใหผูบริหารมีความรับผิดชอบตอสังคมมาก
ขึ้น อีกทั้งยังเปนการปองกันนักการเมือง จากการกําหนดนโยบายที่ไมเหมาะสมกับสังคมนั้นๆ   
นอกจากนี้การมีสวนรวมของประชาชน ยังเปนการสรางความมั่นใจวาเสียงของประชาชนจะมีคนรับ
ฟง   อีกทั้งความตองการหรือความปรารถนาของประชาชนก็จะไดรับการตอบสนอง (Hillard  และ  
Kemp, 1999) 

กลาวโดยสรุป ปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการมีสวนรวมของประชาชนมีประสิทธิผลอยาง
นอยจะตองประกอบไปดวยปจจัยดังตอไปนี้ 

- ขอมูลของประชาชนที่สงไปยังผูเสนอโครงการตางๆ จะตองมีลักษณะและมุงใหผู
เสนอโครงการนั้นๆ ทราบถึงธรรมชาติ และแนวคิดของสังคมหรือชุมชนนั้นๆ 

- ขอมูลเกี่ยวกับประเด็นสําคัญทางเทคนิคที่ผูเสนอโครงการหรือรัฐบาลจัดใหแก
ประชาชนจะตองมีความชัดเจนและอยางพอเพียง 

- มีการการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และมีความเชื่อใจกันระหวางประชาชนกับผู
เสนอโครงการ หรือระหวางประชาชนดวยกันเองในอันที่จะรับฟงขอมูลของกันและกัน 

กลาวโดยสรุป  ระบบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ซ่ึงเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดง
ทัศนะ และมีสวนในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ที่จะมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนเอง  



โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

 2-44 

นอกจากจะชวยใหการตัดสินใจของผูเสนอโครงการหรือรัฐบาลมีความรอบคอบ และสอดรับกับ
ปญหาและความตองการของประชาชนมากยิ่งขึ้นแลว  ยังเปนการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล
ใหมีความโปรงใส  (Transparency)  ตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชน 
(Responsiveness) และมีความรับผิดชอบหรือสามารถตอบคําถามของประชาชนได (Accountability) 
อีกดวย ซ่ึงเทากับเปนการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหสมบูรณมากยิ่งขึ้นอีกดวย 

4.2 ระดับขั้นและเครื่องมือการมีสวนรวม  การมีสวนรวมออกเปนระดับตางๆ ได 6 ระดับ 
โดยเร่ิมตั้งแตการใหขอมูลแก ประชาชน ซ่ึงเปนขั้นตอนที่งายและประชาชนจํานวนมากสามารถรับรู
ขอมูลขาวสารไดมากโดยการใชเครื่องมือตางๆ อาทิ การประชาสัมพันธโดยวิธีตางๆ ไปจนถึงขั้นตอน
ของการมีสวนรวมในระดับขั้นสูงตอไป อาทิ การเปดรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน  การขอ
คําปรึกษา  รวมตัดสินใจ การวางแผน  การรวมปฏิบัติ  และการควบคุมและติดตามผล   ในระดับของ
การมีสวนรวมตางๆ นี้จํานวนของประชาชนที่จะเขามาเกี่ยวของจะแตกตางกัน ดังปรากฏในภาพ
ดานลางนี้ 

  กลาวโดยทั่วไป  วิธีการแบงระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชนอาจแบงไดหลายวิธี  
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและความละเอียดของการแบงเปนสําคัญ วิธีการแบงที่นิยมใชกันมากวิธีหนึ่ง 
และคณะผูวิจัยขอนํามาใชในรายงานวิจัยฉบับนี้  ก็คือ  การแบงระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชน
จากระดับต่ําสุดไปหาระดับสูงสุด  ออกเปน 6 ระดับ และจํานวนประชาชนที่เขามีสวนรวมในแตละ
ระดับจะเปนปฏิภาคกับระดับของการมีสวนรวม  กลาวคือ  ถาระดับการมีสวนรวมต่ํา จํานวนประชาชน
ที่เขามีสวนรวมจะมาก และยิ่งระดับการมีสวนรวมสูงขึ้นเพียงใด จํานวนประชาชนที่เขามีสวนรวมกจ็ะ
ลดลงตามลําดับ  ระดับการมีสวนรวมของประชาชนเรียงตามลําดับจากต่ําสุดไปหาสูงสุด ไดแก (1) 
ระดับการใหขอมูล  (2) ระดับการเปดรับความคิดเห็นของประชาชน   (3) ระดับการปรึกษาหารือ   (4) 
ระดับการวางแผนรวมกัน   (5) ระดับการรวมปฏิบัติ   และ (6) ระดับการควบคุมโดยประชาชน  

4.2.1 ระดับการใหขอมูล  เปนระดับต่ําสุดและเปนวิธีการที่งายที่สุดของการติดตอส่ือสาร
ระหวางผูวางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อใหขอมูลแกประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูวางแผน
โครงการ และยังเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นหรือเขามาเกี่ยวของใดๆ  เชน  การแถลงขาว  การแจก
ขาว   การแสดงนิทรรศการ   และการทําหนังสือพิมพใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ  

  4.2.2 ระดับการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน เปนระดับขั้นที่สูงกวาระดับแรก 
กลาวคือผูวางแผนโครงการเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อหไดขอมูลมากขึ้น และ
ประเด็นในการประเมินขอดีขอเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เชน การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การริเร่ิมโครงการตางๆ และการบรรยายใหประชาชนฟงเกี่ยวกับโครงการตางๆ แลวขอความคิดเห็น
จากผูฟง  เปนตน 
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 4.2.3 ระดับการปรึกษาหารือ  เปนระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชนที่สูงกวาการ
เปดรับความคิดเห็นจากประชาชน เปนการเจรจากันอยางเปนทางการระหวางผูวางแผนโครงการและ
ประชาชน เพื่อประเมินความกาวหนา หรือระบุประเด็นหรือขอสงสัยตางๆ  เชน  การจัดประชุม  การ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปดกวางรับฟงความคิดเห็น เปนตน 

 4.3.4 ระดับการวางแผนรวมกัน  เปนระดับขั้นที่สูงกวาการปรึกษาหารือ  กลาวคือ  เปน
เร่ืองการมีสวนรวมที่มีขอบเขตกวางมากขึ้น มีความรับผิดชอบรวมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ 
และผลที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ เหมาะสมที่จะใชสําหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความ
ยุงยากซับซอนและมีขอโตแยงมาก  เชน  การใชกลุมที่ปรึกษาซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆที่
เกี่ยวของ การใชอนุญาโตตุลาการเพื่อปญหาขอขัดแยง และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน 
เปนอาทิ 

 4.3.5 ระดับการรวมปฏิบัติ เปนระดับขั้นที่สูงถัดไปจากระดับการวางแผนรวมกัน  คือ 
เปนระดับที่ผูรับผิดชอบโครงการกับประชาชนรวมกันดําเนินโครงการ เปนขั้นการนําโครงการไป
ปฏิบัติรวมกัน เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไว 

 4.3.6 ระดับการควบคุมโดยประชาชน เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมโดยประชาชน 
เพื่อแกปญหาขอขัดแยงที่มีอยูทั้งหมด  เชน  การลงประชามติ ขอขัดแยงที่มีอยูทั้งหมด  เชน  การลง
ประชามติ  

  เพื่อชวยใหเขาใจระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชน ความแตกตางและเครื่องมือ
สําคัญที่ใชในแตละระดับไดงายยิ่งขึ้น คณะผูวิจัยจึงไดนําเสนอในรูปแสดงระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนไวดวยแลว 
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ภาพที่ 2-4 แสดงระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชน 

ที่มา : สถาบันพระปกเกลา  2544. โครงการวิจัยเรื่องแนวทางการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวน
รวมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 : ปญหา อุปสรรค และทางออก 

ตํ่า 

ระดับของการมี 
สวนรวม 

สูง 

มาก 

จํานวนประชาชน 
ที่เกี่ยวของ 

การวางแผนรวมกัน 
การมีสวนรวมที่กวางขึ้น มีความรับผิดชอบรวมกัน 

ในการวางแผนและผลจะที่เกิดขึ้น ใชสําหรับประเด็นที่ 
ซับซอนและมีขอโตแยงมาก เชน กลุมที่ปรึกษา การเจรจา 

การมีอนุญาโตตุลาการ  การประนีประนอม 
 

การเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน 
ผูวางแผนโครงการเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็น 

เพื่อใหไดขอมูลมากขึ้นและเพื่อใหประเด็นในการประเมินผลชัดเจนยิ่งขึ้น   
เชน  การสํารวจ  การบรรยายใหประชาชนฟงถึงกิจกรรม แลวรับขอคิดเห็น 

การใหขอมูล 
เปนวิธีการที่งายที่สุดของการติดตอสื่อสารระหวางผูวางแผนโครงการและประชาชนเพื่อใหขอมูล 

แกประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูวางแผนโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ  แตไมเปดโอกาสใหมีการแสดงขอคิดเห็น 
หรือเขามาเกี่ยวของใดๆ  เชน  การแถลงขาว  การแจกขาว การแสดงนิทรรศการ การทําหนังสือพิมพใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม 

การปรึกษาหารือ 
การเจรจากันอยางเปนทางการระหวางผูวางแผนโครงการและ 

ประชาชน เพื่อประเมินความกาวหนา หรือระบุประเด็น  หรือขอสงสัยตางๆ  
เชน  การจัดประชุม  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การเปดกวางรับขอคิดเห็น 

นอย 
การรวมปฏิบัติ 

ดําเนินกิจกรรมรวมกัน 

มาก      ระดับสูงสุดของการมีสวนรวม/ 
        แกปญหาที่ขัดแยงอยูทั้งหมด 
 เชน   การลงประชามติ     การควบคุม                

         โดยประชาชน       
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4.3 ขั้นตอนของกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน คําถามตอไป ก็คือการมีสวนรวม
ของประชาชนมีกระบวนการหรือขั้นความสําคัญประการใดบาง หากพิจารณากระบวนการของการมี
สวนรวมในลักษณะที่เปนพลวัต เราอาจแบงกระบวนการหรือขั้นตอนการมีสวนในลักษณะเปน
กระบวนการตอเนื่อง 4 ขั้นตอน  คือ  (1) การมีสวนรวมในการวางแผน   (2) การปฏิบัติการ   (3) การ
จัดสรรผลประโยชนรวมกัน   และ (4) การติดตามประเมินผล   ดังปรากฏ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2- 5 แสดงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
 

 

4.3.1 การมีสวนรวมดานการวางแผนประกอบดวยการรับรู  เขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการ
วางแผนและรวมวางแผนโครงการ 

4.3.2 การมีสวนรวมในการปฏิบัติ /ดําเนินการเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนินการใน
กิจกรรมตางๆ และการตัดสินใจ 

4.3.3 การมีสวนรวมในการจัดสรรผลประโยชน   เปนการมีสวนรวมในการจัดสรร
ประโยชน หรือผลของโครงการ หรือผลของการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้น 

4.3.4 การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความพยายามที่จะ
ประเมินประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมตางๆ และพิจารณาวิธีการที่จะดําเนินการอยางตอเนื่อง
ตอไป ประชาชนจะเขามาเกี่ยวของกับการคิดเกณฑในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ดวย  
ซ่ึงผลของกระบวนการประเมินนี้จะกลายเปนปจจัยนําเขาในกระบวนการมีสวนรวมขั้นที่ 1 ซ่ึงเปน
ขั้นตอนของการวางแผนตอไป 

1. มีสวนรวม 
ในการวางแผน 

2.  มีสวนรวมในการ
ปฏิบัติ/ดําเนินการ 

3. มีสวนรวมในการ
จัดสรร

ผลประโยชน 

4. มีสวนรวมใน
การติดตาม

กระบวนการ 
มีสวนรวม 
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4.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม 
4.4.1  คําจํากัดความ การมีสวนรวมของประชาชนปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมฉบับที่ 5 (2525-2529) เปนตนมา และรัฐไดใชการมีสวนรวมนี้เปนเครื่องมือใหประชาชน
เขารวมโครงการของรัฐ สําหรับความหมายของการมีสวนรวมนั้นนักวิชาการไดใหความหมายไว
ตางกัน ดังตอไปนี้ 

1) เสนห จามริก (2523 : 29) ไดใหคําจํากัดความของการเขามามีสวนรวม
ของชาวชนบทวาเปนกระบวนการเรียนรูซ่ึงกันและกันของทุกฝาย และยังอาจเปนการปูพื้นฐานมั่นคง
สําหรับวิวัฒนาการไปสูการปกครองตนเองของทองถ่ินไดในบั้นปลาย และไดกลาวถึง  จุดเริ่มตนของ
การมีสวนรวมของประชาชนวา เร่ิมตนจากการเขารวมกิจกรรมที่แตละคนมีผลประโยชนเกี่ยวของและ
สนใจเปนเรื่องๆไป เชน  การสรางแหลงกักเก็บน้ําฝน  การศึกษา   การสาธารณสุข  เปนตน  ขอสําคัญ
กิจกรรมเหลานี้ จะตองสัมพันธกับปญหาและความตองการของชาวบาน 

2) กรรณิการ  ชมดี  (2524 : 9)  ไดสรุปคําจํากัดความของการมีสวนรวมของ
ประชาชนวา  หมายถึง ความรวมมือของประชาชนไมวาของปจเจกชน บุคคลหรือกลุมคนที่เห็นพอง
ตองกันและเขามารับผิดชอบเพื่อการดําเนินการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ตองการโดย
การกระทําผานกลุม หรือองคกรเพื่อใหบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค 

3) นิรันดร  จงวุฒิเวศย  (2527 : 183) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา  
หมายถึง  การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม ซ่ึงผลของการ
เกี่ยวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้น กับทั้งทําใหเกิด
ความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย 

4) อาภรณพันธ  จันทรสวาง (2522 : 19)  ไดอธิบายความหมายของการมีสวน
รวมของประชาชนวา การมีสวนรวมเปนผลมาจากการเห็นพองตองกันจะตองมีมากพอ จนเกิดการริเร่ิม
โครงการเพื่อการนั้นๆ เหตุผลเบื้องแรกของการที่คนเราสามารถรวมกันไดก็ควรจะตองมีความตระหนัก
วาการปฏิบัติการทั้งหมด หรือการกระทําทั้งหมดที่ทําโดยบุคคลหรือในนามกลุมตองกระทําผาน
องคการ ดังนั้นองคการตองเปนเสมือนตัวนําใหบรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตองการได 

5) เฉลิม  เกิดโมลี  (2543 : 3)  กลาววา  การมีสวนรวม  หมายถึง  การที่
ประชาชนไดใชคุณสมบัติสวนตัวในดานความรูความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู เขาไปรวมคิด
ตัดสินใจในขั้นตอนตางๆ ของกิจกรรมหนึ่งๆ ดวยตนเองหรือองคกรที่ประชาชนจัดตั้งขึ้นอยางมี
เสรีภาพและเสมอภาค  

6) นรินทรชัย  พัฒนพงศา  (2533 : 19-20)  กลาวถึง  ความหมายของการมี
สวนรวมทั้งในความหมายกวางและในความหมายที่เฉพาะไววา 
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- การมีสวนรวม  คือ  การพิจารณาถึงการมีสวนชวยเหลือโดยสมัครใจโดย
ประชาชนตอโครงการใดโครงการหนึ่งของโครงการสาธารณะตางๆ ที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนา
ชาติแตไมไดหวังวาจะใหประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือวิจารณเนื้อหาของโครงการ 

- การมีสวนรวมในความหมายที่กวาง หมายถึง การใหประชาชนในชนบทรูสึก
ตื่นตวัเพื่อที่จะทราบถึงการรับความชวยเหลือและตอบสนองตอโครงการพัฒนา   ขณะเดียวกนัก็

สนับสนุนความคิดริเร่ิมของคนในทองถ่ิน 

- ในเรื่องของการพัฒนาชนบท การมีสวนรวม  คือ การใหประชาชนเขามา
เกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดําเนินการ และรวมรับผลประโยชนจากโครงการ
พัฒนา  นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับความพยายามที่จะประเมินผลโครงการนั้นๆ ดวย 

- การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนานั้นอาจเขาในอยางกวางๆ ไดวา คือการ
ที่ประชาชนไดเขารวมอยางแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจตางๆ ในเรื่องที่จะมีผลกระทบตอเขา 

- การมีสวนรวมในชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนจะมีทั้ง สิทธิ และหนาที่ ที่จะ
เขารวมในการแกปญหาของเขา มีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะสํารวจตรวจสอบความจําเปนในเรื่อง
ตางๆ การระดมทรัพยากรทองถ่ิน และเสนอแนวทางแกไขใหมๆ เชนเดียวกับการกอตั้งและดํารงรักษา
องคกรตางๆ ในทองถ่ิน 

- การมีสวนรวมนั้นจะตองเปนกระบวนการดําเนินการอยางแข็งขัน  ซ่ึงหมายถึง
วาบุคคล หรือกลุมที่มีสวนรวมนั้นไดเปนผูมีความริเร่ิมและไดมุงใชความพยายามตลอดจน   ความ
เปนตัวของตัวเองที่จะดําเนินการตามความริเร่ิมนั้น 

- การมีสวนรวม  คือ  การที่ไดมีการจัดการที่จะใชความพยายามที่จะเพิ่ม
ความสามารถที่จะควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบันตางๆ ในสภาพสังคมนั้นๆ ทั้งนี้โดยกลุมที่
ดําเนินการ และความเคลื่อนไหวที่จะดําเนินการนี้ไมถูกควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบตางๆ 

ซ่ึงโดยสรุปแลวความหมายของการมีสวนรวมอยางกวางๆ ไดแก การให
ประชาชนเขามาเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจ และกระบวนการดําเนินการของโครงการ ตลอดจน
รวมรับผลประโยชนจากโครงการเหลานี้ 

7) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2543 : 1)  กลาววา  การมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนรูปแบบหนึ่งของแนวความคิดในการกระจายอํานาจจากสวนกลางมาสูสวนทองถ่ิน 
เพราะประชาชนในทองถ่ินคือ ผูที่รูปญหาและความตองการของทองถ่ินตนเองดีกวาผูอ่ืน 

การมีสวนรวมของประชาชน ยังเปนการเปดกวางในความคิดเห็นโดยการสื่อสาร
สองทางในประเด็นที่เกี่ยวของกับประชาชน ซ่ึงในแตละประเด็นนั้นไมสามารถใชเกณฑใดเกณฑ
หนึ่งมาตัดสินใจไดเหมือนกัน  
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จากการศึกษาคําจํากัดความของการมีสวนรวมของประชาชน ผูศึกษาสามารถสรุป
ความหมายของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในความหมายกวางไดวา เปนกระบวนการ
ส่ือสารสองทางซึ่งตองเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดําเนินการ และรวมรับ
ผลประโยชน โดยเปาหมายของการมีสวนรวม คือ  การใหขอมูลตอสาธารณชนและใหสาธารณชน
แสดงความคิดเห็นตอโครงการนั้นๆ 

8) เฉลิม  เกิดโมลี (2543 : 2)  กลาววา  การมีสวนรวมของประชาชนมีอยูในเกือบทุก
กิจกรรมของสังคม แตที่ถูกกลาวถึงเสมอมี อยู 4 เร่ือง  คือ   การมีสวนรวมทางการเมือง  การมีสวน
รวมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมในการพัฒนา และการมีสวนรวมในการ
บริหาร นอกจากนั้นในแตละเรื่องยังเกิดการมีสวนรวมไดในหลายลักษณะและหลายรูปแบบ ขึ้นอยู
กับวาจะสนใจพิจารณาในแงมุมไหน   

-   โดยเงื่อนไขพื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชนมี 3 ประการ  คือตองมี
อิสรภาพ   หมายถึง  มีอิสระที่จะเขารวมหรือไมก็ได   การเขารวมตองเปนไปดวยความสมัครใจ  การ
ถูกบังคับใหรวมไมวาจะในรูปแบบใดไมถือวาเปนการมีสวนรวมตองมีความเสมอภาค  ประชาชนเขา
รวมในกิจกรรมใดจะตองมีสิทธิเทาเทียมกับผูเขารวมคนอื่นๆ และตองมีความสามารถประชาชนหรือ
กลุมเปาหมายจะตองมีความสามารถพอที่จะเขารวมในกิจกรรมนั้นๆ  หมายความวาในบางกิจกรรม
แมจะกําหนดวาผูเขารวมมีเสรีภาพและเสมอภาค แตกิจกรรมที่กําหนดไวมีความซับซอนเกิน
ความสามารถของกลุมเปาหมาย การมีสวนรวมยอมเกิดขึ้นไมได 

-  สวนองคประกอบของการมีสวนรวมมี 3 ดาน  คือ ตองมีวัตถุประสงคหรือ
จุดมุงหมาย การใหประชาชนเขารวมในกิจกรรมหนึ่งๆ จะตองมีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน
วาเปนไปเพื่ออะไร ผูเขารวมจะไดตัดสินใจถูกวาควรเขารวมหรือไม ตองมีกิจกรรมเปาหมาย การให
ประชาชนเขามีสวนรวม ตองระบุลักษณะของกิจกรรมวามีรูปแบบและลักษณะอยางไร เพื่อที่
ประชาชนจะไดตัดสินใจวาควรเขารวมหรือไม  

 ตองมีบุคคลหรือกลุมเปาหมาย คือการใหประชาชนเขามีสวนรวมจะตองระบุ
กลุมเปาหมาย อยางไรก็ตามโดยทั่วไปกลุมบุคคลเปาหมายมักถูกจํากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงค
ของการมีสวนรวมอยูแลวโดยพื้นฐาน 

9) Creighton (วันชัย  วัฒนศัพท, ผูแปล. 2543 : 19) กลาววา กระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน เปนกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเปาหมายโดยรวมเพื่อที่จะใหเกดิการตัดสินใจที่ดี
ขึ้นและไดรับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซ่ึงเปาหมายของกระบวนการการมีสวนรวมของ
ประชาชน ก็คือ การใหขอมูลตอสาธารณชนและใหสาธารณชนแสดงความคิดเห็นตอโครงการที่
นําเสนอหรือนโยบายรัฐ และมีสวนรวมในการแกปญหาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกๆ คน 
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โดยแทจริงนัน้กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน อาจจะไมสามารถกระทําไดใน
ทุกๆ ประเดน็ ดังนั้นจึงมีแนวทางทัว่ๆไปบางประการเกี่ยวกับประเด็นที่ควรใชกระบวนการมสีวน
รวมของประชาชน ประเด็นตางๆที่ตองการกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนไดแก (วันชัย   วฒัน
ศัพท, ผูแปล, 2543 : 43-45 ) 

-  การตัดสินใจผลกระทบทีสํ่าคัญ 

-  การตัดสินใจจะมีผลกระทบตอบางคนมากกวาบางคน 

-  การตัดสินใจจะมีผลกระทบตอผลประโยชนส่ิงที่เขามใีชอยูแตเดิมมา 

-  การตัดสินใจที่เกี่ยวของกบัเรื่องที่มีความขัดแยงอยูกอนแลว 

-  ความจําเปนเพื่อใหมกีารสนับสนุนตอผลการตัดสินใจ 

ดังนั้น การมสีวนรวมของประชาชนจึงมอียูในเกือบทุกกิจกรรมของสังคมขึ้นอยูกับ
ความสนใจและประเดน็ในการพิจารณา แตมีเงื่อนไขพื้นฐานในการมีสวนรวมวาประชาชนตองมี
อิสรภาพความเสมอภาพ และความสามารถในการเขารวมกิจกรรม  นอกจากนี้การมีสวนรวมตองมี
วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย ตองมีกจิกรรมเปาหมาย และตองมีกลุมเปาหมาย ทั้งนี้เพือ่ให
กระบวนการมสีวนรวมของประชาชนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน ผูศึกษาจึงขอกลาวถึง
กระบวนการคดิเพื่อนําไปสูขอตกลงในแผนการมีสวนรวมของประชาชน สามารถอธิบายไดอยางเปน
ขั้นตอนดังนี้ (วันชัย วัฒนศพัท, ผูแปล, 2543 : 121-123)   

ขั้นตอนที่ 1  ตกลงในขั้นตอนที่สําคัญในกระบวนการการตัดสินใจ 
ขั้นตอนที่ 2 ระบุถึงวัตถุประสงคของการมีสวนรวมของประชาชนในแตละขั้นตอน

ของกระบวนการตัดสินใจ 
ขั้นตอนที่ 3  ระบุถึง “ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ”  ที่ตองการ เพื่อที่จะทําใหแต

ละขั้นตอนในการตัดสินใจสมบูรณขึ้น  การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารรวมถึงขอมูลที่เราตองการที่จะ
จัดหาใหกับสาธารณชนเพื่อที่ประชาชนจะไดมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและขอมูลที่เราตองการ
เรียนรูจากสาธารณชนในกระบวนการตัดสินใจ 

ขั้นตอนที่ 4 ระบุถึงกลุมหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่ตองการที่จะรับคําบอกเลาหรือ/มี
สวนรวมในแตละขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ 

ขั้นตอนที่ 5 ระบุถึงสถานการณเฉพาะที่รุมลอมประเด็นอยู   ซ่ึงจะมีผลตอการเลือก
เทคนิคของการมีสวนรวมของประชาชน 

ขั้นตอนที่ 6 ระบุถึงเทคนิคที่เหมาะสมและผลตอเนื่องของมันเพื่อที่จะทําใหการ
แลกเปลี่ยนขอมูลที่ตองการประสบความสําเร็จ 
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ที่มา : วันชัย  วฒันศัพท (2543 : 122) 
 
ภาพที่ 2-6 แสดงกระบวนการวิธีคิดของการมสีวนรวมของประชาชน 

จากรูปสามารถอธิบายแนวทางการตัดสินใจในรูปแบบกวางๆ จะมี 4 ระยะ โดยมี
ขั้นตอนในแตละระยะ คือ การพิจารณาระบุถึงปญหา/ความตองการ  จัดหารวบรวมปญหาทางเลือก
ตางๆ  ประเมินทางเลือกนั้นๆเลือกทางเลือกที่ชอบมากกวา 

เมื่อไดกําหนดกระบวนการตดัสินใจแลว ขัน้ตอนตอไป กค็ือ การกําหนดวตัถุประสงค
ในการมีสวนรวมของประชาชน เมื่อขั้นตอนนี้ทําแลวก็สามารถที่จะกําหนด “การแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร” ที่ตองการเพือ่ที่จะทําใหวตัถุประสงคสมบูรณ 

การพิจารณากําหนดวัตถุประสงคของการมีสวนรวมของประชาชน  หมายความวา  
ตองกําหนดลงไปวาเราตองการที่จะทําอะไรกับสาธารณชนใหสําเร็จในแตละขั้นตอนของกระบวนการ
การตัดสินใจ ดังนั้นวัตถุประสงคของการมีสวนรวมของประชาชนจะตองมีความสอดคลองกับ
กระบวนการตัดสินใจ และเพื่อที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงคของการมีสวนรวมของประชาชนจําเปน
จะตองไดขอมูลบางอยางจากสาธารณชน อีกทั้งการที่จะใหสาธารณชนเขามามีสวนรวมไดอยางมี
ประสิทธิภาพจะตองการขอมูลบางอยางจากเราเชนเดียวกัน ดังนั้นการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตองมี
ความสัมพันธกับวัตถุประสงคในแตละขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ 

จะทําการตัดสินใจอยางไร ? 

เราคาดหวังที่จะมีความสําเร็จแบบไหนกับสาธารณชน ? 

สาธารณชนตองการที่จะรูอะไรในการจะมีสวน
รวมอยางมีประสิทธิภาพ ? 

เราตองการจะเรียนรูอะไร 
จากสาธารณชน ? 

ใครคือสาธารณชนสําหรับประเด็นเหลาน้ี ? 

สถานการณที่ดํารงอยูเปนพิเศษชนิดไหนที่จะสามารถ 
มีผลตอเทคนิคการมีสวนรวมของประชาชน ? 

เทคนิคการมีสวนรวมของประชาชนชนิดไหนที่เหมาะสม ? 
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โดยสรุปแลว ขั้นตอนกระบวนการคิดของแผนการมีสวนรวมของประชาชน จะเริ่ม
จากกระบวนการตัดสินใจเพือ่กําหนดวัตถุประสงคในการมีสวนรวม จากนั้นจะนําไปสูการกําหนด
วิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร โดยตองคํานึงถึงกลุมเปาหมายหรอืกลุมผูมีสวนไดสวนเสยี และ
สถานการณเฉพาะที่รุมลอมอยู   ทั้งนี้เพื่อที่จะไดระบุถึงเทคนิคที่เหมาะสมในการมีสวนรวมของ
ประชาชน จะเหน็ไดวากระบวนการตัดสินใจ  วัตถุประสงค  การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  
กลุมเปาหมาย  สถานการณเฉพาะ และเทคนิคในการมสีวนรวมของประชาชนจะตองมีความสัมพันธ
ซ่ึงกันและกัน เพื่อที่จะใหสาธารณชนเขามามีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ประชาชนโดยทั่วไปจะเขามามีสวนรวม โดยคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ (วันชัย 
วัฒนศัพท, ผูแปล, 2543: 167) 

- การใหขอมูลขาวสารตอสาธารณชนทั่วไป ถึงผลที่จะติดตามมาของการกระทําที่ได
นําเสนอเพื่อทีป่ระชาชนจะไดเลือกวาจะเขามามีสวนรวมหรือไมอยางไร 

- ใหขอมูลกับสาธารณชนโดยทั่วไป    ถึงผลที่จะตามมาของการที่จะไมทําตามกิจกรรม
ที่นําเสนอ 

- แสดงใหเหน็อยางชัดเจน ของการมีสวนรวมที่ประชาชนจะรูวาเขาจะมีสวนรวม
อยางไรถาเขาตองการที่จะมสีวนรวม 

- จัดหาชองทางที่เทาเทียมกันในการเขาถึงขอมูลขาวสารของทุกๆ  สวนของ
สาธารณชนแกผูที่ทําหนาทีต่ัดสินใจ 

- สรางความมั่นใจวาความคิดเห็นจากทุกๆ สวนในชุมชนจะไดรับการเก็บรวบรวม 
 

4.4.2 ขั้นตอนการมีสวนรวม 

1) เจมิศักดิ์  ปนทอง (2527 : 272-273)  กลาววาประชาชนควรมีสวนรวม 4 ขั้นตอน 

-  สวนรวมในการศึกษาปญหาและสาเหตขุองปญหา 

-  สวนรวมในการวางแผนดาํเนินกจิกรรม 

-  สวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 

-  สวนรวมในการติดตามและประเมินผล 

2) ศลิษา  พึ่งแสงแกว (2536)  ศึกษากระบวนการมีสวนรวมของชาวบานในกจิกรรม
ปาชุมชนยึดหลักขั้นตอนมีสวนรวม 4 ขั้นตอน  คือ 
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 -  สวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหต ุ
 -  สวนรวมในการวางแผน 
 -  สวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติ 
 -  สวนรวมในการติดตามและประเมินผล 

3) อคิน  รพีพัฒน (2527 : 107-111) กลาววาการมีสวนรวมของประชาชนม ี 4  
ลักษณะ 

 -  รวมคนหาสาเหตุของปญหา แนวทางแกไข 

 -  ตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาเพื่อแกไขปญหา 
 -  รวมในการปฏิบัติและในกิจกรรมการพฒันาตามแผน 
 -  รวมประเมนิผลในกิจกรรมการพัฒนา 

4) เฉลิม  เกิดโมลี (2543 : 3)  กลาววา  รูปแบบของการมีสวนรวม ไดแก  

 -  การมีสวนรวมโดยตวับุคคล ถือเปนการมีสวนรวมโดยตรง 
 - การมีสวนรวมโดยองคการจดัตั้งของประชาชน อาจถือเปนการมีสวนรวมโดยตรง
ไดอีกวิธีการหนึ่ง 
 -  การมีสวนรวมโดยผานตวัแทนที่มีลักษณะทัว่ไป ถือเปนการมีสวนรวมโดย
ออม ซ่ึงการมีสวนรวมทีแ่ทจริงตองเปนการมีสวนรวมโดยตรงเทานัน้ 

5) กรมสงเสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอม (2543 : 1-2)  กลาวถึง  รูปแบบของการมีสวนรวม
วามี  3 รูปแบบ ดังนี ้

 -  การชกัชวนใหเขามามีสวนรวมรัฐบาล จะชกัชวนประชาชนเขามามีสวนรวม
ดําเนินโครงการที่รัฐบาลจะเปนผูเร่ิมวางแผน โดยไมมีประชาชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน 

 - การเจรจาตอรองรัฐบาล และประชาชนจะเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา
และการตดัสินใจ  โดยรัฐบาลสวนกลางยังคงเปนผูริเร่ิมโครงการกอน   สวนการกําหนดจุดทํา
โครงการจะอยูในมือของรัฐบาลทองถ่ิน หรือองคกรประชาชนและสามารถเจรจาตอรองกับรัฐบาล
เพื่อรักษาผลประโยชนของทองถ่ินได 

 - การจัดการการวางแผนดวยตนเอง รูปแบบนี้ประชาชนในทองถ่ินเปนผูจัดการ 
และวางแผนพฒันาทรัพยากรดวยตนเองทกุขั้นตอน  ตั้งแตการวเิคราะหปญหา ตดัสินใจเลือกแนวทาง
พัฒนาดําเนินโครงการไปจนถึงติดตามประเมินผลสําเร็จดวยตนเอง 

ซ่ึงการมีสวนรวมของประชาชนมีหลายวิธี เร่ิมจากวิธีทีป่ระชาชนไดเขามามีสวนใน
ขั้นรับรูขาวสารของโครงการและแสดงความคิดเห็น เชน  การรวมประชุมถกปญหาระหวางเจาหนาที่
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รัฐกับประชาชนในทองถ่ิน การรวมแสดงความคิดเหน็ตามวิถีทางประชาธิปไตย การประสานงาน 
การทัศนศึกษา  การเขารวมเปนกรรมการ  เปนตน   และวิธีที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นของ
การตัดสินใจเลือก  เชน  การออกเสียงแสดงประชามติเพื่อใหประชาชนตัดสินใจเลือกแทนรัฐบาล 
การเลือกตัวแทนเขาไปบริหารโครงการ  ไปจนถึงวิธีทีป่ระชาชนคุนเคยกันมากที่สุด  ก็คือ  การออก
คะแนนเสียงเลือกตั้ง 

  จากการศึกษารูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชน จะเห็นไดวาการมีสวนรวมของ
ประชาชนมี 4 ขั้นตอน  คือ  การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุ   การมีสวนรวมในการ
วางแผน   การมีสวนรวมในการดําเนินการ  และการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล  โดยประชาชน
จะมีสวนรวมทั้งโดยทางตรงและทางออม ซ่ึงการเขามามีสวนรวมของประชาชนนั้นควรจะเขามามีสวน
รวมตั้งแตขั้นตอนการวางแผน และจากการศึกษายังพบวา ประชาชนจะเขามามีสวนรวมไดทั้งจากการ
ชักชวนของรัฐบาลและประชาชนเปนผูริเร่ิมวางแผนเอง 

6) มิ่งสรรพ  ขาวสอาด  ( 2538 : 12)  ไดศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการ
ส่ิงแวดลอม และแบงการมีสวนรวมของประชาชนในการพิทักษส่ิงแวดลอมตามขั้นตอนเปน 3 
ประเภท  คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจโครงการสาธารณะ, การมีสวนรวมในการติดตามและ
รักษาสภาพแวดลอม, และการมีสวนรวมในการรับภาระตนทุนบําบัดและฟนฟูส่ิงแวดลอม       

7) พิสิฐ  ศุกรียพงศ  (2542 : 1/7)  ไดกลาวถึง  ความหมายของการมีสวนรวมของ
ประชาชนวามีความหมายรวมตั้งแตการมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสาร รายละเอียดการดําเนิน
โครงการที่อาจมีผลทั้งทางบวกและทางลบตอตนเองและหรือชุมชน   รวมถึงการมีสวนรวมในการให 
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการพิจารณาถึงรายละเอียดผลดีผลเสียจากการดําเนินโครงการ
และมีสวนรวมในการรวมตัดสินใจ   การมีสวนรวมในการดําเนินการ   ตลอดจนมีสวนรวมในการ
ติดตามตรวจสอบ ปองกันแกไขปญหาที่อาจเกิดจากการดําเนินโครงการ ขั้นตอนการศึกษาความ
เหมาะสมของการดําเนินโครงการ   การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม   การตีคาผลกระทบสิ่งแวดลอม
ในเชิงเศรษฐศาสตร  การกําหนดมาตรการปองกันแกไขผลกระทบจากการดําเนินโครงการ และการมี
สวนรวมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 

จากการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมนั้น  จะเห็นได
วาเกิดขึ้นจากการเรียกรองของประชาชนที่อาจไดรับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ จึงทําใหเกิดการ
เรียกรองสิทธิที่จะมีสวนรวมในการตัดสินใจโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น โดยจะตองมีสวนรวมตั้งแต
ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม จากนั้นจึงรวม
ตัดสินใจโครงการ และมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ ตลอดจนการรับภาระ
บําบัดและฟนฟูส่ิงแวดลอม 
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8) อนุชาติ  พวงสําลี และกฤตยา  อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ (2542 : 102 ;104)  ศึกษา
เกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองพบวาบุคคลที่จะมีคุณลักษณะแหงความเปนพลเมืองในประชา
สังคมนั้น ตองเปนผูมี  1. ความรูเกี่ยวกับสถาบันทางการเมือง  ระบอบการเมือง  อุดมการณทาง
การเมืองและสังคมองคกรทางการเมือง ระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม   2. คานิยมทาง
วัฒนธรรม   3. การมีสวนรวม   

ซ่ึงการมีสวนรวมของพลเมืองเปนพฤติกรรมของพลเมือง ในอันที่จะแสดงออกตอ
การเมือง สังคม  เชน  การกําหนดนโยบาย   การออกกฎหมาย   การปฏิบัติงานของราชการอันมี
ผลกระทบตอสวนรวม  การมีความสามารถของบุคคลที่จะเขาไปดําเนินการหรือรวมกิจกรรม
สาธารณะและการมีความรับผิดชอบตอสวนรวม นั่นคือ พลเมืองในประชาสังคมตองเปนบุคคลที่ไมมี
ความเฉยเมยทางการเมือง เปนบุคคลผูที่มีความกระตือรือรน ตื่นตัวทางการเมืองตลอดเวลา และ
พรอมที่จะเขามีสวนรวมทางการเมืองทุกขณะ หากเห็นวาการมีสวนรวมนั้นเปนประโยชนตอกลุม
ตนเองและสังคมสวนรวม  

องคประกอบในตัวบุคคลผูซ่ึงมีสวนรวมทางการเมืองนั้น ไดแก ความรู ซ่ึงชวยให
บุคคลสามารถมีสติปญญา รูเทาทันเหตุการณ พิจารณาตัดสินใจไดอยางสมเหตุสมผล วิพากษวิจารณ
อยางสรางสรรค และนอกจากความรูแลว บุคคลผูเปนพลเมืองยังตองมีคุณธรรม จริยธรรม อันเปน
คุณสมบัติที่สะทอนถึงความดีงาม การยึด 

ยึดมั่นในความดีรวมกันของสังคม อันเปนความโนมเอียงใหบุคคลมีพฤติกรรมการมี
สวนรวมทางการเมือง เพื่อสนองตอบตอประโยชนของสังคมโดยสวนรวม  

9) โคทม  อารียา (2540 : 7-9) ไดใหความเห็นวา  การมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเลือกตั้ง เปนสวนหนึ่งของการมีสวนรวมทางการเมือง ซ่ึงก็เปนสวนหนึ่งของการมี
สวนรวมของประชาชนโดยองครวม คือ รวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดลอม  

10) เฉลิม  เกิดโมลี (2543 : 3)  ไดกลาวถึง  นโยบายเปนรูปธรรมของอํานาจการเมือง
การปกครองวาการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายถือเปนการมีสวนรวมทางการ
เมือง  ซ่ึงก็คือความพยายามใดๆ ทั้งในระดับบุคคลหรือระดับกลุม ตอเนื่องและไมตอเนื่อง ถูก
กฎหมายหรือไมถูกกฎหมาย เพื่อที่จะเขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐ ดังนั้นการมี
สวนรวมในกระบวนการนโยบายจึงมีอยู 2 ประเภท คือ  

-  การมีสวนรวมในอํานาจการตัดสินใจกําหนดนโยบาย 
-  การมีสวนรวมในการใชอํานาจการบริหารนโยบาย 
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โดยแนวคิดของเฉลิมแสดงดังรูปตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ท่ีมา : เฉลิม  เกิดโมลี (2543 : 4) 

ภาพที่ 2-7 แสดงโอกาสการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

 

11) เฉลิม  เกิดโมลี (2543 : 3) กลาวถึงระดับของการมีสวนรวม คือ 
 - รวมคิดตัดสินใจ  คือ  ตองทั้งรวมคิดและตองมีอํานาจตัดสินใจในระดับที่แนนอน
ระดับหนึ่ง 
 -  รวมทํา  คือ  รวมในขั้นตอนของการดําเนินการทั้งหมด 
 - รวมสนับสนุน      อาจเปนไดตั้งแตใหขาวสารขอมูล ถึงการสนับสนุน
ทรัพยากรบริการ 

12) ปราณี  พันธุมสินชัย,ใน สมฤดี  นิโครวัฒนยิ่งยง และคณะ, บรรณาธิการ, 2536 : 
408-410 กลาววา การใหประชาชนมีสวนรวมนั้นสามารถทําไดในหลายระดับ แลวแตรัฐบาลจะให
ความสําคัญตอประชาชนมากนอยตางกัน  กลาวคือ 

-  ประชาชนใชอํานาจ ประชาชนเขาจัดการหรือดําเนินการโดยพลการ ไมมีการ
ติดตอกับรัฐบาลกอนซึ่งอาจมีการ โตตอบจากรัฐบาล  ตัวอยางเชน  การตั้งศาลเตี้ย   การเดินขบวน   
การเขายึดสถานที่ของทางราชการเพื่อเรียกรองความเปนธรรม 

 

ประชาธปิไตยตัวแทน 

สส., สว., สท., สจ., อบต. 

ประชาชน ขาราชการ กระบวนการผลิตนโยบาย นโยบาย 

 ประชาธิปไตยทางตรง 
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ภาพที่ 2-8  แสดงภาพระดับของการใหประชาชนมีสวนรวม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ปราณี  พันธุสินชัย, ใน สมฤดี  นิโครวัฒนยิ่งยง และคณะ (2536 : 410) 

-  ประชาชนมีสวนรวม ประชาชนและรัฐบาลเขาชวยกันแกปญหา โดยมีน้ําหนกั
เทาเทียมกัน ตัวอยางเชน โครงการทําความสะอาดหมูบาน สรางถนน หรือขุดบอน้ําในหมูบาน 

-  ประชาชนที่ปรึกษา รัฐบาลขอความคิดเห็นจากประชาชน และตั้งใจที่จะ
กระทําการตามความเห็นนั้น แตก็ยังมีอํานาจที่จะไมรับความคิดเห็นนั้นไปปฏิบัติ ตัวอยางเชน การตั้ง
คณะกรรมการเพื่อการประสานงานระหวางประชาชนและสวนราชการ คณะที่ปรึกษา การประชมุยอย
เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะกลุม 

-   ประชาชนแสดงความคิดเห็น  รัฐบาลใหโอกาสประชาชนไดแสดงความคิดเห็น
ในบางเรื่อง แตไมคอยอยากนําความเห็นไปปฏิบัติตามและยังมีอํานาจที่จะไมรับฟงความคิดเห็นนั้น   
ตัวอยางเชน   การประชุมใหญที่ใหโอกาสประชาชนทุกคนไดแสดงความคิดเห็น การขอความเห็นใน
กฎระเบียบที่กําลังจะนําออกมาใช 

-  ประชาชนรับทราบ รัฐบาลแถลงถึงขาวสารและมติของรัฐบาล  ประชาชนได
แตรับฟงและอาจมีปฏิกิริยาโตตอบ ตัวอยางเชน  การแถลงถึงโครงการตางๆ ที่รัฐบาลไดมีมติให
ดําเนินการดานงบประมาณแผนดิน กฎหมายตางๆ การเวนคืนที่ดิน 

                 อํานาจของประชาชน              อํานาจของรัฐบาล 
    มาก                       นอย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           การมีสวนรวม  

ประชาชนใชอํานาจ 
ประชาชนมีสวนรวม 
ประชาชนที่ปรึกษา 

ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ประชาชนรับทราบ 
รัฐบาลใชอํานาจ 

 

    นอย มาก 
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-  รัฐบาลใชอํานาจ รัฐบาลใชอํานาจจัดการโดยไมแจงใหประชาชนทราบลวงหนา  
ตัวอยางเชน  การสืบสวน  จับกุมผูกระทําผิดและบุกรุก 

จากการศึกษาลําดับขั้นของการใหประชาชนมีสวนรวมนั้น พบวาประชาชนมี
สวนรวมในการตัดสินใจ มีสวนรวมดําเนินการ และมีสวนรวมสนับสนุน ซ่ึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนนั้นมีหลายระดับขึ้นอยูกับการใหความสําคัญของรัฐบาลดวย โดยจะเห็นวาหากประชาชนมี
สวนรวมมาก อํานาจของรัฐบาลก็จะนอยลงตามไปดวย ซ่ึงสามารถลําดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนตามลําดับการมีสวนรวมมากไปหากการมีสวนรวมนอยไดดังนี้ ประชาชนเปนผูใชอํานาจ   
ประชาชนมีสวนรวม   ประชาชนเปนที่ปรึกษา   ประชาชนแสดงความคิดเห็น   ประชาชนรับทราบ  
และรัฐบาลใชอํานาจเพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับลําดับขั้นของการมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น ผูศึกษาจึง
ขอกลาวถึงทฤษฎีการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ซ่ึงนําเสนอโดย รศ.ดร. สมบัติ   ธํารงธัญ
วงศ (2537: 337) จะทําใหไดลําดับขั้นของ “การเกี่ยวพัน” ทางการเมืองของประชาชนในแตละสังคม 
เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงลําดับขั้นของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนจากการมีสวนรวม
นอยไปสูการมีสวนรวมมาก ดังนี้ 

ภาพที่ 2-9 แสดงลําดับขั้นของการมีสวนรวมทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
  

   

 
   2    การใชสิทธเลือกตั้ง 

10    การเปนสมาชิกสําคญัของพรรคการเมือง 

    11    การรวมประชุมแกนนําของพรรค 

12    การรวมระดมทุน 
13    การเสนอตัวเปนคูแข็งขันทางการ

   14    การดํารงตําแหนงทางการเมือง

กิจกรรมของ 
ผูสนใจ 
ทางการเมือง 

กิจกรรมการ
เปลี่ยนแปลง 
ทางการเมือง 

กิจกรรม 
การตอสู 
ทางการเมือง 

กลุมผูไมสนใจ 

1    การแสดงความสนใจตอกิจกรรมทางการเมือง 

3   การริเริ่มประเด็นพูดคุยทางการเมือง 

  4    การชักจูงผูอื่นใหเลือกตั้งผูที่ตนสนับสนุน 
5   การติดกระดุมหรือสติกเกอรเพื่อแสดงการสนับสนุน 

6    การติดตอกับนักการเมืองหรือผูนําทางการเมือง 

7    การบริจาคเงินสนับสนุนทางการเมือง 

  8      การรวมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง 
  9    การรวมรณรงคทางการเมือง 
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4.4.4  ขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

ปราณี  พันธุมสินชัย (สมฤดี  นิโครวัฒนยิ่งยงและคณะ, บรรณาธิการ, 2536 : 
412-413) ระบุขั้นตอนสําหรับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดังนี้ 

1)  ปดประกาศใหประชาชนรับทราบวา จะมีการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในเรื่องโครงการตามที่กําหนดโดยปดประกาศ ณ ศาลาการจังหวัด ที่วาการอําเภอ และสถานที่
ราชการที่เกี่ยวของ 

2)  ลงประกาศในหนังสือพิมพที่มีจําหนายอยางแพรหลายในทองถ่ินอยางนอย 2 
ฉบับ 

3) ใหโอกาสผูไมสามารถเขารวมประชุมได สงจดหมายหรือขอความเขามาได 
ทั้งนี้ผูไมสามารถมาเขารวมประชุมอาจสงผูแทนมารวมประชุมและอานจดหมายในที่ประชุมได 

4)  ในกรณีที่เปนโครงการใหญ มีประชาชนแสดงความสนใจมาก อาจแบงการ
ประชุมออกเปนกลุมยอยตามอําเภอ หมูบาน หรือจัดใหมีการประชุมมากกวาหนึ่งครั้ง 

5)  ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรงของโครงการ รวมถึงวิศวกรที่ปรึกษาเขา
รวมประชุมดวยเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดซักถาม 

6)   มีการจดบันทึกการประชุมโดยละเอียด ระบุช่ือของผูซักถามและแสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งคําถามคําตอบทั้งหมด เพื่อรวบรวมไวในรายงานประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลใน
ขั้นสุดทาย 

7)  โครงการทุกโครงการจะตองมีจุดมุงหมายที่สอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนเปนสวนใหญ และมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบจากโครงการตามที่ประชาชนได
แสดงความเห็นไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปดประกาศ 

ลงหนังสือพิมพ 

ใหโอกาสผูไมสามารถมารวมประชุม 

จัดใหมีการประชุมยอย 
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ท่ีมา : ปราณี  พันธุมสินชัย,ใน สมฤดี  นิโครวัฒนยิ่งยง และคณะ, บรรณาธิการ (2536: 413) 

ภาพที่ 2-10 แสดงขั้นตอนในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
 

              ในตางประเทศมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน      (ปราณี  พันธุมสินชัย,ใน สมฤดี  นิ
โครวัฒนยิ่งยง และคณะ, บรรณาธิการ, 2536 : 411-413)  เชน  สหรัฐอเมริกามีกฎหมายกําหนดให
โครงการสาธารณูปโภคตางๆ ที่ใชเงินงบประมาณจากรัฐบาลมีการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนเสียกอนการจะใหมีการรับฟงความคิดเห็นกี่คร้ังนั้น ขึ้นอยูที่วาโครงการนั้นจะมี
ผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอมมากนอยแคไหน   อยางไรก็ตามจะตองมีการจัดประชุมอยาง
นอยที่สุด 2 คร้ัง  คือ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ปราณี  พันธุมสินชัย, ใน สมฤดี  นิโครวัฒนยิ่งยง และคณะ, บรรณาธิการ (2536 : 411) 
 
ภาพที่ 2-11 แสดงจังหวะในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
  

เปดโอกาสใหซักถาม 

จดบันทึกการประชุม 

มาตรการแกไขและปองกันผลกระทบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษา 
ทางเลือก 

การคัดเลือก 
โครงการ 

การรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชน 

การศึกษา 
ผลกระทบ 

การจัดหา 
 เงินทุน 
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คร้ังแรก  ในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ เพื่อเสนอทางเลือกที่อาจ
เปนไปได และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับทางเลือกตางๆ 

คร้ังที่สอง  หลังจากที่ไดมีการคัดเลือกโครงการแลว เพื่อเสนอโครงการที่จะ
จัดการกอสราง ราคาคากอสราง คาดําเนินการ และการหาเงินทุน 

ในกรณีที่โครงการจะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมาก ถึงขั้นตองทําการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางละเอียด จะตองมีการประชุมเพื่อใหประชาชนไดรับรู และแสดงความคิดเห็น
ตอผลกระทบนั้น 

ในกรณีที่จะตองมีการเก็บภาษี คาธรรมเนียม หรืออกพันธบัตรเพื่อใชในการ
กอสรางโครงการตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นเสียกอน และอาจตองมีการลงคะแนนเสียงจาก
ประชาชนดวย 

จากการศึกษาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน สามารถสรุปไดดังนี้  เร่ิม
จากการสื่อสารใหประชาชนรับทราบวาจะมีการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นโดยการปดประกาศลง
หนังสือพิมพ  เปนตน จากนั้นก็ใหโอกาสผูไมสามารถเขารวมประชุมสงขอความหรือตัวแทนมาได 
หากเปนโครงการใหญก็แบงเปนการประชุมยอย   นอกจากนี้เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการโดยตรง
ควรจะเขารวมประชุมดวยเพื่อเปดโอกาสใหซักถาม ในการประชุมก็ตองมีการจดบันทึกการประชุมไว
ดวย  นอกจากนี้โครงการจะตองมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบจากโครงการตามที่ประชาชน
ใหความเห็นไวดวย และในบางประเทศโครงการที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและประชาชนจะตองมี
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางนอย 2 คร้ัง  

สําหรับพลเมืองของเยอรมนีสามารถรองเรียนใหมีสวนรวมในการตัดสินเรื่องสําคัญ
เฉพาะเรื่องแทนสภาทองถ่ินไดโดยใหเปนประชามติ   โดยดําเนินการ  2  ขั้นตอน (ปรัชญา  เวสารัชช, 
2543 : 61) ตอไปนี้ 

ขั้นตอนแรก ยื่นเรื่องเปนลายลักษณอักษร โดยระบุปญหาที่เกี่ยวของ เหตุผลที่ตอง
ใหมีการลงประชามติ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคาใชจายและผลดานงบประมาณที่อาจเกิดขึ้น การยื่นเรื่อง
เชนนี้ตองมีพลเมืองอยางนอยรอยละ 10 รวมลงนามเรื่องบางเรื่องขอทําประชามติไมได  เชน  การจัด
องคกรการปกครองทองถ่ิน   งบประมาณทองถ่ิน   ขอบังคับการแบงเขตพื้นที่ และอื่นๆ 

ขั้นตอนที่สอง   หากสภาทองถ่ินไมดําเนินการตามขอรองเรียน ก็ตองจัดใหมีการ
ประชามติภายใน 3 เดือน  โดยใหตอบวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย  หากเสียงประชามติเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของผูลงคะแนนเสียงตอบวาเห็นดวยก็ตองดําเนินการตามนั้น ทั้งนี้ เสียงที่เห็นดวยเกินกวากึ่งหนึ่งตองมี
ไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนพลเมือง 
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สําหรับการจัดประชามติ เมื่อตัดสินใจแนวแนแลววา จะจัดใหมีประชามติ ตามที่เคย
จัดระดับทั่วประเทศถึง 2 คร้ังและจัดในระดับรัฐหรือจังหวัดอีกกวา 60 คร้ัง      จึงมีประเด็นวา จะ
จัดการอยางไรเพื่อใหการลงคะแนนเสียงแสดง ประชามติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเที่ยงธรรม 
จากประสบการณของแคนาดามีเงื่อนไขพื้นฐาน ซ่ึงควรพิจารณาอยู 6 ประการ คือ (สันติ  อิศโรวุธกุล, ผู
แปล. 2540: 13) 

1)  หนวยงานที่จัดประชามติ ตองดําเนินการอยางเปนกลาง ไมเอนเอียงฝกใฝกบัฝาย
หนึ่งฝายใด และเจตนาในการจัดประชามติก็ตองบริสุทธและจริงใจอีกดวย 

2)   ประเด็นคําถามที่ประชาชนจะตองลงคะแนนเปนมตินั้น จะตองมีสมเหตุสมผล 
3)   การตั้งคําถาม จะตองมีลักษณะที่เรียบเรียงไดดี ชัดเจน ไมสับสน 
4) จังหวะและโอกาสที่จะจัดจะตองเหมาะสมและสอดคลองกับประเด็นปญหา 
5)   จะตองใหขอมูลขาวสารที่ดี ถูกตอง ไมบิดเบือน ไมปกปด และเพียงพอตอการ

พิจารณาของผูลงประชามติ 
6)  งบประมาณที่ใชสนับสนุนในการรณรงค ตองเทาเทียมกันทั้งฝายสนับสนุนและ

ฝายที่คัดคาน หรือ ทั้งฝายที่เห็นดวยและไมเห็นดวย 
 
4.5  ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

4.5.1 Sustainable Penang Initiative: Case Study of a Community and Sustainability 
Indicator Project (Socio-Economic & Environmental Research Institute, 1999) 

ในชวงที่ประเทศมาเลเซีย เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
สภาเทศบาลเมืองปนัง (The Municipal Council of Penang (MPPP)) รวมกับสถาบันวิจัยดานเศรษฐ
สังคมและสิ่งแวดลอม (Socio-economic & Environmental research Institute (SERI)) ไดจัดทํา
โครงการ Sustainable Penang Initiative: Case Study of a Community and Sustainability Indicator 
Project โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ สงเสริมการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาปนังใหเปน
เมืองที่นาอยู ซ่ึงประกอบดวยหลักการสําคัญ 9 ประการ คือ หลักการมีสวนรวม (Participation) หลัก
นิติธรรม (Rule of Law) ความโปรงใส (Transparency) การตอบสนองตอความตองการของผูมีสวน
ไดเสีย (Responsiveness) การมีฉันทานุมัติรวมในสังคม (Consensus Orientation) ความเสมอภาค 
(Equity) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ( Effectiveness and Efficiency) ความรับผิดชอบ 
(Accountability) และการมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ (Strategic Vision) ทั้งนี้ โครงการดังกลาวไดจัดทํา
ตัวช้ีวัดดานการมีสวนรวมไวดังตอไปนี้ 
 - การจางแรงงานหญิง: อัตราการมีงานทําของผูหญิงและตําแหนงหนาที่การงานใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
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- การมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม: จํานวนเรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอมที่ 
ประชาชนรองเรียนไปยังกรมสิ่งแวดลอม  

- การมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมือง: จํานวนประชาชนที่เขารวมฟงและ
แสดงความคิดเห็น ใน MPPP and MPSP Report of Survey public participation programme 

-  การมีสวนรวมในการเลือกตั้ง: จํานวนผูไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

4.5.2 UNDP ไดกําหนดตัวช้ีวัดดานการบริหารจัดการ และในการมีสวนรวม ไวดังนี้ 
(www.undp.org.lb/publicinfo/statistics/statistics.htm) 

ตัวช้ีวดัดานการใหอํานาจแกประชาชนและการมีสวนรวม (Empowerment 
&Participation)  แบงไดดังนี้ 

1) ตัวช้ีวัดทั่วไป (General) 

- จํานวนผูใชแรงงานที่เปนสมาชิกสหภาพแรงงานตอจํานวนผูใชแรงงาน
ทั้งหมด (Trade union membership as % of total workers) 

- จํานวนองคกรเอกชนและองคกรประชาสังคมตอประชาชน 100,000 คน 
(Number of NGOs/CSOs per 100,000 people) 

2) การมีสวนรวมในการเลือกตั้ง (Electoral Participation / Efficiency) 
- อัตราสวนของผูไปใชสิทธิเลือกตั้งแยกตามเพศ (Percentage of registered 

(eligible) voters who voted by gender) 

3) การมีสวนรวมของผูหญิงในภาครัฐ (Women participation in public sector) 
- จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหญิงในรัฐสภา (Parliamentarian seats) (%) 
- จํานวนรัฐมนตรีหญิงในคณะรัฐมนตรี (Ministerial seats) (%) 
- จํานวนอธิการบดีหญิง (Director General seats) (%) 
- นายกเทศมนตรีหญิง (Heads of Municipalities) (%) 
- เอกอัครราชทูตหญิง (Ambassadors)  (%) 

4)  การมีสวนรวมของผูหญิงในภาคเอกชน (Women participation in private sector) 
- การประกอบอาชีพของผูหญิง (Women in professional syndicates) (%) ทนาย 

(Lawyers) แพทย (Doctors) เภสัชกร (Pharmacists) วิศวกร (Engineers) ทันตแพทย (Dentists) 

5)  จิตสํานึกสาธารณะและการติดตอส่ือสาร(Public Awareness/ Communication) 
- จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลตอประชาชน 1,000 คน (Number of Pcs 

per 1,000 people)         
- จํานวนผูใชอินเทอรเน็ต (Number of Internet Accounts) 
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4.6  แนวทางในการสรางตัวชี้วัดการมีสวนรวม 

 ในการมีตัวช้ีวัดตองมีมาตรฐานของการกําหนดระดับตางๆ ของความสามารถในแตละ
พฤติกรรมที่เราจะประเมิน ส่ิงนั้นเรียกวา ระดับของคุณคา (Range of Value) ซ่ึงผูวิจัยจะพยายามศึกษา
ระดับคุณคาของตัวช้ีวัดแตละตัวใหสามารถวัดไดเปนรูปธรรม (Objectivity)  

 การพิจารณาระดับคุณคาของตัวช้ีวัด หรือวิธีคิดในการสรางระดับคุณคาของตัวช้ีวัดมีการ
ใชแนวคิดตางๆ ดังนั้น การมองตัวช้ีวัดใหรอบคอบอาจจะใชหลักการแยกแยะประเภทตางๆ ของ
วัตถุประสงคการศึกษาออกเปนประเภทตางๆ (Taxonomic Classifications of Instructional 
Objectives) ซ่ึงอาศัยหลักของ “Bloom” (Bloom,1956)  และตอมาไดมีผูพัฒนาใหนํามาใชไดงายขึ้น 
(Guilbert  J.J.,1977) เพื่อใหสามารถแยกแยะการวัดลงไปในแตละประเภทของความสามารถทั้ง
ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ซ่ึงนาจะสามารถนําไปกําหนด “คา” ของ
ตัวช้ีวัดได (Range of Value) 

4.6.1 การวัดความรู ในระดับตางๆ  

ระดับต่ําสุด คือ เพียงจําได (Recall) เชน จําไดวา Good Governance หรือธรรมาภิ
บาล หมายถึงอะไร มีองคประกอบอะไรบางเปนตน 

ระดับสูงขึ้นมา คือ แปลผลได (Interpretation) คือ นอกจากจําไดแลวยังสามารถบอก
ไดวา ลักษณะที่เห็นหรือส่ิงที่ดําเนินไปนั้น ขาดองคประกอบอะไรของธรรมรัฐหรือไม เชน มีความ
โปรงใสตรวจสอบได มีการมีสวนรวมอยางแทจริง 

ระดับสูงสุด ของความรูความเขาใจ ก็คือ การนําไปใชในการแกปญหา (Problem 
Solving) คือ เมื่อมีโจทยของการบริหารจัดการ สามารถจะใชความรูที่มีอยูในเรื่องธรรมาภิบาลไปใชใน
การแกปญหาไดอยางดี 

4.6.2 การวัดทัศนคติ ในระดับตางๆ 

 ระดับต่ําสุด ก็คือ การรับรู (Reception) คือ ผูเรียนหรือผูปฏิบัติเมื่อไดรับการบอกเลา
ในเรื่องธรรมาภิบาลก็แสดงการรับรู เชน บอกใหนําไปใชก็รับทราบและเต็มใจปฏิบัติ แตอาจจะตอง
คอยบอกอยูเร่ือยๆ 

 ระดับสูงขึ้นมา คือ การตอบสนอง (Responding) หมายถึง เมื่อมีการเสนอแนะหรือบอก
กลาวใหใชกระบวนการธรรมาภิบาลนอกจากรับรูแลวก็ไปแสวงหาขอมูล ดูตัวอยางนําไปปฏิบัติตาม
นโยบายอยางตอเนื่อง  
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 ระดับสูงสุด คือ การซึมซับเขาไปในจิตวิญญาณ (Internalization) นั่นคือนอกจาก 
จะตอบสนองแลวยังหายใจเขาออกเปนธรรมาภิบาลทุกครั้งที่มีโอกาส นอกจากจะปฏิบัติในสวนของ 
ผูเรียนหรือผูปฏิบัติแลว ยังเผยแพร แนะนํา ผลักดันใหเกิดขึ้นกับผูอ่ืน องคกรอื่นๆ ดวย เปนตน 

4.6.3  การวัดทักษะ ในระดับตางๆ  

 ระดับต่ําสุด คือ เลียนแบบ  (Imitation) นั่นคือ ยังทําไมเปน ตองดูตัวอยางของการ
ปฏิบัติอยูตลอด 

 ระดับสูงขึ้นมา คือ ทําไดเองแตตองมีคนคอยกํากับ (Control) ยังไมคลองแคลวอาจ
เรียกวา พอทําไดเองบาง  

 ระดับสูงสุด คือ ทําไดดวยตัวเองโดยอัตโนมัติ (Automation) คือ มีความคลองแคลว  
เขาใจ และทําเองได อาจจะสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมใหดียิ่งขึ้นไปอีก 
 

5. แนวคิดเรื่องหลักสํานึกรับผิดชอบ (Accountability)  
ทามกลางกระแสของการปฏิรูประบบราชการของไทยในปจจุบัน Accountability เปน

ประเด็นที่ไดรับความสนใจอยางมากในแวดวงบริหารรัฐกิจ ทั้งจากนักวิชาการและนักปฏิรูปรวมทั้ง
สาธารณชนที่เฝาดูการทํางานของรัฐและระบบราชการ โดยทุกฝายเห็นไปในแนวทางเดียวกันวา 
Accountability เปนองคประกอบสําคัญในการเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารสาธารณะ ความเชื่อ
ดังกลาวและความสนใจ Accountability ในสังคมไทยนั้นมีแรงผลักดันจากทั้งภายในและภายนอก 
สําหรับภายนอกนั้น แนวความคิดธรรมรัฐหรือการบริหารจัดการที่ดีหรือรูจักกันทั่วไปวา Good 
Governance  นับวาเปนแรงผลักดันที่สําคัญตอความสนใจใน Accountability ดังที่ทราบ Good 
Governance เปนหลักการที่เสนอโดยองคกรหรือสถาบันการเงินระหวางประเทศ อาทิเชน 
ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารพัฒนาแหงเอเซียตอประเทศกําลังพัฒนาใน
การที่จะปรับปรุงระบบบริหารเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการแกปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ดวย
ความมีอิทธิพลขององคกรเหลานี้ Good Governance ก็กลายเปนกระแสหลักในหลายประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทย องคประกอบประการหนึ่งของ Good Governance ก็คือ Accountability นอกจากกระแส
ของ Good  Governance ปจจัยภายนอกที่สงผลตอความสนใจในเรื่อง Accountability คือ กระแสของ
การปฏิรูประบบราชการในประเทศตะวันตกภายใตกรอบความคิดของการบริหารรัฐกิจแนวใหม  
(New Public Management)  ที่ใหใหความสําคัญตอผลงานและความพึงพอใจของผูรับบริการ ใน
แนวทางนี้ Accountability กลายเปนเปาหมายในการบริหารควบคูไปกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (Mulgan, Richard, 1997, Volume 56 Issues 1) สําหรับปจจัยภายในที่สงผลตอความ
สนใจใน Accountability คือปญหาการทํางานของระบบราชการที่ลาชา ปญหาคอรัปชั่นที่แพรหลาย



โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

 2-67 

และท่ีสําคัญคือ วิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่สงผลใหเกิดคําถามในสังคมวาใครคือผูรับผิดชอบและทํา
อยางไรใหรัฐและระบบราชการมีความรับผิดชอบตอประชาชนมากขึ้น นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  เนนการปฏิรูปการเมืองและสงเสริมใหระบบราชการมีความสุจริตชอบ
ธรรม โดยเพิ่มระบบและองคกรตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐใหครอบคลุมยิ่งขึ้น 

ถึงแมมีการยอมรับวา Accountability มีความสําคัญและไดรับความสนใจมากขึ้นจากทุกฝาย 
แตความเขาใจในเรื่องนี้กลับขาดความชัดเจนทั้งในดานแนวคิดและปฏิบัติ ไมมีผลงานวิชาการ
ภาษาไทยที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้โดยตรง  คําศัพทที่ไดรับการยอมรับรวมกันก็ยังไมปรากฎและนี่เปน
เหตุผลที่งานชิ้นนี้ใช Accountability เปนภาษาอังกฤษเพื่อมิใหเกิดความสับสน สําหรับบทนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อวางพื้นฐานทางความคิด เพื่อเกิดความเขาใจรวมกัน โดยนําเสนอแนวคิด นิยาม 
ความหมาย รวมทั้งประเภทหรือมิติดานตางๆ ของ Accountability  

5.1  แนวคิดและนิยามของ Accountability (Concepts and Definitions) 
5.1.1 แนวคิดและนิยามของ “Accountability” ในบริบทของบริหารรัฐกิจของไทยจาก

การคนควาเอกสาร พบวาการสรางความเขาใจ และใหความหมาย หรือนิยามของคําวา Accountability 
ในบริบทของไทยเปนเรื่องที่ยาก ประการแรก คือ ความสับสนในคําศัพทภาษาไทยที่มีความหมายตรง
กับคําวา Accountability ในศัพทรัฐศาสตรฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลคําวา Accountability วา 
“ภาระรับผิดชอบ” (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2536, น. 2)  ในบทความเรื่อง “ปฏิรูป
ราชการเพื่อความอยูรอดของไทย”  ทิพาวดี  เมฆสวรรค ใช “ความรับผิดชอบ” ในความหมายของ 
Accountability (น.38, 39) นอกจากนั้นยังพบวา มีการใชคําศัพทภาษาไทยแทน Accountability อยาง
หลากหลาย เชน ในหนังสือ “ธรรมรัฐ : จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ที่มี พิทยา  วองกุล  เปนบรรณาธิการ 
มีการแปล Accountability กันอยางหลากหลาย ยุค ศรีอาริยะ แปล Accountability วา “ความนาเชื่อถือ
และมีกฎเกณฑที่ชัดเจน” (น. 41) บางทานก็แปลวา “การทํางาน อยางมีหลักการและรับผิดชอบ” 
(น.126) สวน อมรา  พงศาพิชญ (2543) แปลวา “การทํางานอยางมีหลักการและเหตุผล” (น. 154) สวน 
ปรัชญา  เวสารัชช (254 :111-126)  “ความสามารถในการตรวจสอบ” ซ่ึงคลายกับ ติน  ปรัชญพฤกธ 
(2543) ที่ใช “ความพรอมที่จะใหตรวจสอบ” ความหลากหลายของคําศัพท ดังกลาวขางตนคงสะทอน
ความซับซอนของแนวคิด Accountability ไดดี 

  ประการที่สอง คือ นอกจากไมมีคําศัพทที่แนนอนชัดเจน การอธิบายความหมายและ
สาระของ Accountability มีอยูจํากัด 

  คีสัน กุสลานุภาพ ในสารานุกรมศัพทรัฐประศาสนศาสตร ใหคําอธิบายเกี่ยวกับ 
Accountability วา หมายถึง ความรับผิดชอบ ซ่ึงมี 2 ลักษณะ คือ 
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1) ความรับผิดชอบของขาราชการ ในอันที่จะใหบริการตอสาธารณะตามเปาหมายที่
กําหนด  และ 

2) ความรับผิดชอบที่มีตอบุคคล ไดแก ผูบังคับบัญชาหรือผูมอบหมายงานและ 
เปนการใหสัญญาทางใจวา ผูปฏิบัติงานยินดีจะกระทําหนาที่นั้นเพื่อผูที่มอบหมาย (คีสัน กุสลานุภาพ,  
2536 : 3) 

 ติน ปรัชญพฤทธ ในผลงาน “ศัพทรัฐประศาสนศาสตร” อธิบายเพียงวา 
Accountability หรือความพรอมที่จะใหตรวจสอบ หมายถึง ความรับผิดชอบตองาน โดยมีผูอ่ืนคอย
ตรวจสอบการปฏิบัติงานอีกชั้นหนึ่ง”(ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2535 : 4) 

บวรศักดิ์   อุวรรณโณ  (2542) ในบทความภาษาอั งกฤษเรื่ อง  “Transforming 
Bureaucracies for the 21st Century : The New Democratic Governance Paradigm” อธิบายวา  
Accountability  มีนัยวา  ประชาชนหรือพลเมืองมีสิทธิทางประชาธิปไตย  อาทิเชน 1) สิทธิที่จะมีรัฐบาล
ที่สะอาดและซื่อสัตย  2) สิทธิที่จะไดรับผลิตภัณฑและบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ 3) สิทธิที่จะตั้ง
คําถามหรืออุทธรณตอการปฏิบัติและการตัดสินใจของระบบราชการ 4) สิทธิที่จะรูวาขาราชการกําลังทํา
อะไรอยู  5) สิทธิที่จะปกครองตนเองโดยเฉพาะในระดับทองถ่ิน และ 6) สิทธิที่จะถอดถอนขาราชการที่
เลวออกจากตําแหนงหรือในอีกนัยหนึ่งระบบราชการที่มี Accountability กค็อื ระบบราชการทีม่คีอรัปชัน่
นอยและมีประสิทธิภาพ   มีความเปดเผย   โปรงใส กระจายอํานาจและสามารถถอดถอนได 

จากคําอธิบายขางตน คงเห็นวา Accountability มีความหมายที่หลากหลายและมี
ขอบเขตที่แตกตางกัน  ในขณะที่ คีสัน  กุสลานุภาพ  และ ติน  ปรัชญพฤทธ  ใหความสําคัญที่ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบ ซ่ึง Accountability นี้  สะทอนความสัมพันธระหวางผูปฎิบัติงานกับ
ผูบังคับบัญชาภายในระบบราชการ หากแตในความหมายของ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  Accountability 
สะทอนใหเห็นความสัมพันธระหวางขาราชการกับสาธารณะชนหรือประชาชน  นอกจากนั้น 
Accountability ในนิยามของ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  มีมิติทางการเมืองอยางเห็นไดชัด ในขณะที่ของ คี
สัน  กุสลานุภาพ และ ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ เปนมิติทางการบริหาร ความหลากหลายนี้สะทอนใหเห็นถึง
ความซับซอนของแนวคิด Accountability ดวยขอจํากัดของงานของนักวิชาการไทย ความเขาใจ
เกี่ยวกับ Accountability  จําเปนตองอางอิงงานของนักวิชาการตางประเทศ 

5.1.2 แนวคิดและนิยามความหมายของ Accountability ในบริบทของการบริหารรัฐกิจ
ตางประเทศ ถึงแม Accountability เปนแนวคิดตะวันตก แตก็มีการใชคํานี้ในความหมายที่หลากหลาย
ในบางประเทศ เชน ฝร่ังเศส สเปน และอิตาลี มีการใชคําวา “Responsibility” แทน “Accountability” ซ่ึง
นักวิชาการ เชน  Uhr (1992)  Mulgan (1997) มองวา 2 คํานี้มีความสัมพันธใกลชิดกัน แตไมใชคําที่มี
ความหมายเดียวกันและใชทดแทนกันได ในประเทศแถบยุโรปตอนเหนือ เชน เยอรมัน เดนมารก 
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เนเธอรแลนด ใช Accountability ในความหมายที่ตางจาก “ Responsibility”  แตมีความหมายใกลเคียง
กับคําวา “duty” หรือ  “obligation”   สําหรับในรัสเซีย accountability  มีรากฐานจากแนวคิดเรื่องการ
รายงานคือ “Report” (Mel Dubnick, 1998 : 68-81) 

สําหรับในแวดวงบริหารรัฐกิจ อาจแบงความหมายของ Accountability ออกเปน 2 
แนวทาง คือ ความหมายแบบแคบและแบบกวาง 

1)  ความหมายแบบแคบ หรือดั้งเดิม 
    Accountability  หมายถึง ความสามารถในการตอบคําถามได หรือ 
answerability”   ขาราชการ รวมทั้งหนวยงานที่มี Accountability คือ การที่ขาราชการหรือหนวยงานนั้น
สามารถตอบ   คําถามหรือใหคําอธิบายถึงพฤติกรรมการกระทําของตนหรือหนวยงานได ซ่ึงกลไกของ 
Accountability เนนที่โครงสรางการบังคับบัญชา (hierarchical  structure) และขอกําหนดของกฎหมายที่
กํากับการ ดําเนินกิจกรรมของขาราชการและหนวยงาน ดังนั้นขาราชการมี Accountability ก็เพียงแต
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ รวมทั้งคําสั่งของผูบังคับบัญชา และตอบคําถามเฉพาะเทาที่กฎหมาย
กําหนด ในลักษณะนี้นักวิชาการ เชน  Romzek และ Dubnick (1987) รวมทั้ง Dwivedi และ Jabbra 
(1989)   เห็นวาความหมายของ ccountability  ในความดั้งเดิมนี้แคบเกินไป  นอกจากนั้น Ramzek 
(1998) ยังเห็นวา Accountability ที่เนนเพียงการควบคุมตามสายการบังคับบัญชา มาตรฐานของ
กระบวนการทํางานนั้น ลาสมัยและไมสอดคลองกับกระแสของการปฏิรูประบบราชการในปจจุบันที่
เนนผลงาน 

2)  ความหมายแบบกวาง 
ในความหมายที่ใชกันในปจจุบัน Accountability มีความหมายกวางกวา

ความสามารถในการตอบคําถามหรืออธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมไดเทานั้น ยังรวมถึงความรับผิดชอบ
ในผลงาน หรือปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งการตอบสนองตอความ
คาดหวังของสาธารณะ Jabbra  และ Dwivedi (1989) เชื่อวา “ในความเขาใจของประชาชน 
Accountability ของขาราชการและหนวยงานของรัฐ ไมไดจํากัดเพียงความถูกผิดทางกฎหมายของ
พฤติกรรมของขาราชการหรือหนวยงาน หากใหความสนใจในมิติอ่ืน ๆ เชน มิติดานจริยธรรม  มิติดาน
มาตรฐานทางวิชาชีพ มิติดานองคการหรือการบริหารและมิติดานการเมือง ซ่ึงมิติตาง ๆ เหลานี้ถือวา
เปนองคประกอบสําคัญของ Accountability" (Jabbra Joseph G. & O.P. Dwivedi, 1989 : 5) 

สําหรับ Romzek และ Dubnick (1987) เห็นวา Accountability มีบทบาทสําคัญ
ในการบริหารรัฐกิจมากกวาที่เพียงการตอบคําถามได Accountability เกี่ยวของกับแนวทางหรือวิธีการที่  
ขาราชการและหนวยงานของรัฐจัดการกับความคาดหวังที่หลากหลาย ซ่ึงมาจากทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน ในลักษณะนี้ Accountability หมายถึง การจัดการกับความคาดหวัง (managing expectations) 
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ซ่ึงประกอบดวย4 รูปแบบ “ระบบราชการ (Bureaucratic accountability), กฎหมาย(Legal ccountability) 
วิชาชีพ(Professional Accountability)และการเมือง (Political Accountability)”  (Romzek Barbara and 
Melvin J. Dubnick, May/June 1987 : 228) 

ในความเห็นของ Samuel Paul (1991) Accountability หมายถึง แนวทาง กลไก 
และขอปฏิบัติ  ซ่ึงผูที่มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในบริการสาธารณะใชเพื่อประกันวาผลการ  
ปฏิบัติงานอยูในระดับที่พึงปรารถนา ดังนั้น Accountability ครอบคลุมไมเฉพาะนโยบาย  แตรวมถึง 
ระบบและกลไกที่จะจูงใจใหขาราชการสงมอบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ซ่ึงระบบและกลไก 
Accountability จะมีประสิทธิผลหรือไมก็ขึ้นอยูกับผูมีสวนไดสวนเสียในบริการสาธารณะนั้น Paul  มอง
วาผูมีสวนไดสวนเสียประกอบดวยบุคคล 3 กลุม คือ 1) สาธารณะชนและลูกคา (The Public and 
Customers) ซ่ึงตองการใหผูใหบริการหรือขาราชการมีความรับผิดชอบตอพวกเขาดวยการสงมอบบรกิาร
ที่ใหประโยชนตอพวกเขามากที่สุด  2) ผูนําทางการเมือง (เชน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี) และ
ผูบังคับบัญชา เปนอีกกลุมของผูมีสวนไดสวนเสีย กลุมนี้ตองการใหผูใหบริการ(ขาราชการ) มีความ
รับผิดชอบตอพวกเขาดวยการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งเปาหมายสวนตัว และ 3) ผูใหบริการเปนกลุมผู
มีสวนไดสวนเสียอีกกลุมหนึ่ง ซ่ึงวัตถุประสงคและผลประโยชนของกลุมนี้มักจะแตกตางจาก 2 กลุม
แรก ดังนั้น ระบบ Accountability มักเปนผลลัพธของการตอรองของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง 3 กลุม 
(Paul, Samuel, 1991 : 2) 

จากแนวคิดและนิยามของนักวิชาการขางตน คงเห็นชัดเจนวา Accountability 
มีความซับซอนเกี่ยวของกับหลากหลายมิติ แตไมไดหมายความวา การสรางระบบ Accountability 
ตองใหความสําคัญกับทุกมิติในระดับที่เทาเทียมกัน ในบางบริบทหรือสถานการณหนึ่ง หัวใจหรือ
น้ําหนักของ Accountability อาจอยูเฉพาะบางมิติ เชน ในบริบทที่ระบบราชการมีอํานาจมากและมี
บทบาทเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของประชาชนมาก   Accountability   มีบทบาทเพื่อจํากัดพฤติกรรม
ของขาราชการและหนวยงาน ปองกันมิใหมีการใชอํานาจไปในทางที่ผิด ฉะนั้น Accountability จึงให
น้ําหนักที่การกําหนดขั้นตอนการทํางานและแนวทางการปฏิบัติ ในสภาวะปจจุบันที่ประเทศตาง ๆ อยู
ภายใตกระแสของการปฏิรูประบบราชการซึ่งมีความพยายามที่จะลดบทบาทของระบบราชการ  
เปลี่ยนวัฒนธรรมระบบราชการจากที่เนนกฎระเบียบมาสูการทํางานที่เนนความริเร่ิมสรางสรรคและ
ผลงาน  (result  base management)  ซ่ึงการบรรลุผลไดนั้นขาราชการหรือหนวยงานตองมีความ
ยืดหยุนและอิสระท่ีจะทํางาน กลไก Accountability ที่เนนกฎระเบียบ ขั้นตอน ควรมีการทบทวนใน
บริบทเชนนี้ Romzek (1987 : 193-219) เห็นวา Accountability นั้น เกี่ยวของกับการที่ขาราชการหรือ
หนวยงานมีความรับผิดชอบตอการทํางานใหบรรลุผล (output and outcome) แทนที่ใหความสําคัญกับ
กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process) ดังนั้น การสรางระบบ Accountability ตอง
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พิจารณาไปควบคูกับแนวทางหรือลักษณะสําคัญของการบริหารรัฐกิจ ซ่ึงตองมีความสอดคลอง
ตองกัน 

โดยสรุป การใหคํานิยามของ Accountability ที่สามารถสะทอนความซับซอน
ของ แนวคิดคงเปนไปไดยาก จากการศึกษาแนวคิดและความหมายขางตนสะทอนลักษณะสําคัญของ
แนวคิด Accountability ไดดังนี้ คือ 

- Accountability  มีความสลับซับซอนประกอบดวยหลายมิติ ทั้งในดาน
จริยธรรมของขาราชการเอง การปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นตอนและคําสั่งของผูบังคับบัญชา มาตรฐาน
ทางวิชาชีพและการตอบสนองทางการเมืองตอสาธารณะชนซึ่งมิติหรือประเภทของ Accountability นี้
จะกลาว     ชัดเจนในสวนตอไป 

- การเขาใจ Accountability ตองมองในแงของความสัมพันธระหวาง 2 ฝาย                  
(a relationship between two persons or groups)  ซ่ึงฝายหนึ่งเปนผูมอบหมายอํานาจและความ
รับผิดชอบใหกับอีกฝายหนึ่ง ฉะนั้น ผูที่มอบอํานาจก็มีสิทธิที่ใหผูรับมอบอํานาจรับผิดชอบตอตน ใน
อีกทางหนึ่ง ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองรับผิดชอบตอผูมอบอํานาจ ในทางบริหารรัฐกิจขาราชการมี
ความสัมพันธดังกลาวกับหลายบุคคลหรือกลุม ภายในหนวยงาน ขาราชการมีความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา   นอกจากนั้นระดับกระทรวงมีความสัมพันธกับรัฐมนตรี  นอกจากนั้น ขาราชการมี
ความสัมพันธกับสภาผูแทนราษฎรและประชาชน  นอกจากนั้น รัฐมนตรีมีความสัมพันธกับสภา
ผูแทนและประชาชน  ซ่ึงในแตละความสัมพันธดังกลาว กลไก Accountability ก็แตกตางกัน ดังนั้น
การที่ระบุบุคคลหรือกลุมที่เกี่ยวของในความสัมพันธไดทําใหเกิดความชัดเจนและมีความเขาใจ
ความหมายและกลไก Accountability มากขึ้น 

5.2  ประเภทของ  Accountability 
จากสวนแรกไดกลาวถึงแนวความคิด ความหมายของคําวา Accountability และเหตุผล

ของความสําคัญที่ตองมี Accountability ในการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  ซ่ึงจะเห็นไดวา Accountability 
คือเร่ืองของความพรอมที่จะรับผิดชอบ  ความพรอมที่จะถูกตรวจสอบได  โดยในแงมุมของการ
ปฏิบัติถือวา Accountability  เปนคุณสมบัติหรือทักษะที่บุคคลพึงแสดงออกเพื่อเปนเครื่องชี้วาได
ยอมรับในภาระกิจที่ไดรับมอบหมายและนําไปปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ  ดังนั้น Accountability จึง
มีหลายลักษณะ 

ในการจําแนกประเภทของ Accountability นั้น ขึ้นอยูกับการใหความหมายหรือการนํา
มิติตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานมาพิจารณา ความหมายหรือมิติตางๆ  เหลานี้ช้ีใหเห็นถึง
คุณสมบัติที่สําคัญของ Accountability  แสดงใหเห็นถึงความยากงาย  ความสลับซับซอนของ
กระบวนการในการติดตามตรวจสอบใหแนชัดวาไดใชความรับผิดชอบอยางมีดุลยพินิจ ตลอดจน
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วิธีการหรือเครื่องมือตางๆ ที่สามารถนํามาใชในการควบคุมและตรวจสอบ Accountability การจําแนก
ประเภทของ Accountability  จึงทําไดหลายแงมุม แตโดยทั่วไป นักวิชาการมักจําแนกประเภทของ 
Accountability ไววาสามารถแบง   ตามที่มาขององคกรที่เกี่ยวของ (Jabbra & Dwivedi: 4-6)  ไดแบง
ออกเปน 5 ประเภท คือ organizational / administrative accountability,  legal  accountability,  
professional accountability,  political  accountability  และ moral  accountability  สาระสําคัญของ 
Accountability  ทั้ง 5 ประเภท มีดังนี้ 

5.2.1  Organizational / Administrative  Accountability 

Accountability  ประเภทนี้ไดแก  Accountability  ที่มีตามลําดับขั้นของสายการ
บังคับบัญชาในองคการทั่วไป  ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาอาจจะมีการ
ระบุไวอยางชัดเจนในรูปของกฎระเบียบหรือขอปฏิบัติขององคการหรืออาจจะเปนในรูปของเครือขาย
ความสัมพันธอยางไมเปนทางการ  ผูบังคับบัญชาสามารถสั่งการใดๆ เพื่อใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติงาน และผูใตบังคับบัญชาก็ตองปฏิบัติตามคําสั่งและภาระกิจที่ไดรับมอบหมาย  โดยอาจจะมี
การถายทอดหรือส่ังการตามสายการบังคับบัญชาโดยลําดับ  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
หัวหนา / ผูบังคับบัญชา ถือไดวาไมมี Accountability  และมีความผิดที่ตองไดรับโทษตามที่กําหนด  
อยางไรก็ตาม ผูใตบังคับบัญชาอาจไมปฏิบัติตามคําสั่งใดๆ ของผูบังคับบัญชาหากพิสูจนไดวา คําสั่ง
ดังกลาวนั้นขาดความชัดเจนหรือไมสามารถปฏิบัติตามได  เนื่องจากไมมีทรัพยากรที่เพียงพอในการที่
จะทําใหการปฏิบัติงานตามคําสั่งดังกลาวบรรลุผลได 

5.2.2  Legal  Accountability 
 Accountability  ตามกฎหมายของความหมายนี้  Accountability  หมายถึงการตรวจสอบ

ควบคุมโดยกลไกที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบของขอบังคับหรือขอปฏิบัติภายในองคการ กลาวคือ  
เปนกระบวนการตรวจสอบ  ควบคุม  โดยกระบวนการของกฎหมายที่ดําเนินการโดยกระบวนการทาง
นิติบัญญัติ หรือการดําเนินการโดยศาลยุติธรรม 

5.2.3  Professional  Accountability 

ความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติขององคการของรัฐ มีความสําคัญมากขึ้นเปนลําดับ 
สายงานบางอยางตองการความเปนวิชาชีพสูง อาทิ แพทย  วิศวกร  นักกฎหมาย  นักเศรษฐศาสตร นัก
สังคมศาสตรและนักบัญชี  การปฏิบัติงานของบุคคลในสายวิชาชีพเหลานี้อยูภายใตความคาดหวังใน
การใชวิชาความรูและทักษะเฉพาะดาน  หากไมสามารถปฏิบัติงานโดยใชความเปนมืออาชีพให
บรรลุผลได  ก็มักจะไดรับการตําหนิติเตียน  วาไมมีความชํานาญเฉพาะดานที่เพียงพอ  อยางไรก็ตาม
ในทาง ปฏิบัติบางกรณีการใชดุลยพินิจของความเปนมืออาชีพ   อาจไมสอดคลองกับผลประโยชน
โดยสวนรวม ในทางตรงขามอาจถูกมองวาเปนการกระทํา/ การตัดสินใจที่เห็นแกประโยชนสวนตน
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เทานั้น  เชน กรณีที่เกิดขึ้นที่เมือง Ontario ประเทศแคนาดา ในป ค.ศ. 1986  เมื่อแพทยไดเดินขบวน
ประทวงการตัดสินใจของรัฐบาลที่กําหนดอัตราคารักษาพยาบาล ดังนั้น Accountability ที่แสดงออก
ถึงการใชความรับผิดชอบอยางมีดุลยพินิจดวยความเปนมืออาชีพหรือความเปนวิชาชีพในองคกร
ภาครัฐจึงมักอยูภายใตความตองการของสังคมที่จะเห็นวามีการใชความเปนวิชาชีพที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

5.2.4  Political   Accountability 
  เปน Accountability ที่อยูภายใตแนวความคิดของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ที่วานักการเมืองคือตัวแทนของประชาชน ซ่ึงเขาไปหนาที่ในการบริหารประเทศ 
จัดสรรทรัพยากรและตัดสินใจดําเนินการตางๆ ตามความตองการของประชาชน  โดยผานการ
ดําเนินการของระบบราชการ  การปฏิบัติงานของขาราชการจึงตองมี Accountability ในทางการเมือง 
โดยปฏิบัติงานตามการมอบหมายจากนักการเมืองที่มีอํานาจหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย 
 

5.2.5  Moral  Accountability 
  เปน  Accountability  ที่ใหความสําคัญกับคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่
โดยทั่วไปของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการและพนักงานหรือลูกจางอื่นๆ ของรัฐ ที่อยู
ภายใตกรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายตางๆ กลาวคือ การดําเนินการและการประพฤติปฏิบัติของ
ภาครัฐจะตองเปนไปตามมาตรฐานจริยธรรมและคุณธรรมที่สังคมยอมรับหรือกําหนด ดังนั้น 
Accountability ดานคุณธรรมและจริยธรรม จึงเปนรากฐานสําคัญของการมี Accountability ทางดาน
การบริหาร  กฎหมาย  การเมืองและวิชาชีพตอไป 

ในงานวิจัยนี้ การจําแนก Accountabillity จะยึดตามแนวคิดของ (Dubnick: . 76-81) 
โดยจะดูที่ตัวบุคคลเปนหลัก ซ่ึง Dubnick บอกวา บุคคลคนหนึ่งในการงานบริหารภาครัฐจะมี
พฤติกรรมที่ผันแปรไปตามแรงผลักดันของ ศีลธรรมที่คอยดึง (Moral Pulls) และศีลธรรมที่คอยผลัก 
(Moral Pushes) และ accountability ของบุคคลผูนั้นจึงขึ้นอยูกับศีลธรรมที่คอยผลักและคอยดันเขาอยู 
ฉะนั้น accountability จึงเปนผลจากทางเลือกดานศีลธรรมของบุคคลคนนั้น (Dubnick, 1981) 

Moral pulls เปนตัวที่ดึงมาจากภายนอกตัวของเรา กลาวคือ เปนสิ่งที่ดึงมาจากสังคมที่อยู
รอบตัวเรา ที่คอยดึงเหนี่ยวร้ังพฤติกรรมของเราไวดวยกรอบของกฎหมายและ วัฒนธรรมองคการ 
เปนตน ใหเราจําตองมีศีลธรรม ปญหาที่มักเกิดขึ้นก็คือ ถาไมอยูในบริบทเชนนี้ตลอดเวลา เชน มี
กฎหมายคอยจับจองอยู หรือมีกฎระเบียบในองคการคอยค้ําอยู และเราอยูในที่ลับตาจากสิ่งเหลานี้ เรา
ก็อาจทําสิ่งที่ละเมิดศีลธรรมได 
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Moral pushes  เปนตัวผลักดันที่มีอยูภายในตัวของบุคคล ที่เกิดจากความเชื่อโดยจิตสํานึก
วา ส่ิงที่เขาจะทําและกําลังทําเปนสิ่งที่ถูกตอง ดวยเหตุนี้เขาจึงมีแนวโนมจะยังคงมีพฤติกรรมในแนว
เดียวกับที่เขาเชื่อวาถูกตอง แมจะไมมีระเบียบ กฎหมายขององคการมาค้ําอยูก็ตาม 

จากนั้น Dubnick จึงเชื่อมชนิด/ประเภทของ accountability ตามกรอบของ Moral Pulls 
และ Moral Pushes ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2-2 แสดงความสัมพันธระหวาง Moral Pulls และ Moral Pushes กับประเภทของ 
accountability (Dubnick, 1998 :. 80) 

 
 ดานกฎหมาย ดานองคการ ดานวิชาชพี ดานการเมือง 

Moral Pulls Liability Answerability Responsibility Responsiveness 
Moral Pushes Obligation Obedience Fidelity Amenability 

 
จากนั้น Dubnick จึงเห็นวาเมื่อศึกษาประเด็นของ accountability เราตองจําแนกวาจะ

ศึกษามันในฐานะที่เปน conduct of accountability (CA) หรือเปน accountability of conduct (AC)  

การศึกษาแบบ CA  เปนการศึกษาเชิงกฎหมายและสถาบันที่วิเคราะห accountability จากดาน
โครงสรางและพิธีการ (ระเบียบปฏิบัติ) ที่ทําใหบุคคลตองยึดถือตามบริบทของภาครัฐหรือเอกชน ฝาย
บริหารหรือนิติบัญญัติที่เขาดํารงอยูในขณะนั้น 

การศึกษาแบบ AC   เปนการศึกษาทางสังคมจิตวิทยาและปรัชญา เปนการวิเคราะห 
accountability โดยดูจากอิทธิพลดานศีลธรรมภายในตัวบุคคลที่ผลักดันพฤติกรรมของบุคคลคนนั้น 

ในงานวิจัยช้ินนี้ จะเปนการศึกษาแบบ AC กลาวคือ จะเนนการศึกษาวิเคราะห 
accountability โดยมองจากดานภายในบุคคล โดยเฉพาะบุคคลในภาครัฐ  การศึกษานี้จะพยายาม
ช้ีใหเห็นวาบุคคล (ซ่ึงในงานวิจัยนี้จะดูเฉพาะที่ทํางานในภาครัฐ) มีระดับของ accountability ที่
แตกตางกันแมจะอยูในองคการเดียวกันทั้งนี้ขึ้นกับแรงผลักดันทางศีลธรรมของแตละคน  และดวย
ยุทธวิธีที่ถูกตองและไดรับการสงเสริมจากผูนําในองคกร ระดับของ accountability สามารถจะพัฒนา
ใหสูงขึ้นได ซ่ึงจะเปนแรงผลักดันองคการนั้นใหเปนองคการสมัยใหมที่พรอมจะรับกับการ
เปลี่ยนแปลงใหมที่เนนประสิทธิภาพและรับผิดชอบตอสังคม ตามวิถีทางของธรรมาภิบาล 
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6.  แนวความคิดเรื่อง หลักความคุมคา 

 ดานแนวคิดดัชนีวัดความคุมคาจะครอบคลุมถึง  ดัชนีที่วัดประโยชนสูงสุดแกสวนรวมใน
การบริหารการจัดการและการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  ดัชนีวัดการประหยัดและดัชนีวัด
ความสามารถในการแขงขัน ส่ิงเหลานี้เปนผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการใชหลักธรรมาภิบาลนั่นเอง 
และเครื่องชี้ผลในการปฏิบัติหรือการประเมินผลของการดําเนินการนั้น มีผูเสนอแนวคิดในการวัดผล
สําเร็จของการดําเนินกิจกรรมทั้งดานการผลิต การบริการ ซ่ึงสามารถประยุกตใชในภาคเอกชนและ
ภาครัฐ คือ Kaplan และ Norton ไดเขียนเร่ือง The Balanced Scorecard ในป 1996 กลาวถึงตัวช้ีวัด
ผลสําเร็จของธุรกิจ (Key Performance Indicator : KPIs) (ดนัย เทียนพุฒ, 2542)โดยเปนการเปลี่ยน
แนวคิดจากการวัดดานการเงินเปนหลัก ซ่ึงการวัดดานการเงินจะแสดงเพียงวาอดีตของธุรกิจเปนเชน
ไร แตไมสามารถแสดงถึงอนาคตของธุรกิจควรจะเปนอยางไร และควรมีกลยุทธอยางไร  

6.1 ดัชนีวัดผลสําเร็จธุรกิจ (KPIs) จะใชเปนตัวเปรียบเทียบมาตรฐาน (benchmarking) วา
ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ความสามารถในการแขงขันเปนอยางไร ดังนั้นการวัด
ความสําเร็จของธุรกิจควรจะมีดัชนีที่ เพิ่มเติมนอกเหนือจากดัชนีวัดดานการเงิน  (Financial 
Perspective) คือ ดัชนีวัดดานลูกคา (Customer Perspective) ดัชนีวัดดานกระบวนการภายใน (Internal 
Business-Process Perspective) และดัชนีวัดดานการเรียนรูกับการเติบโต (Learning and Growth 
Perspective) โดยดัชนีเหลานี้เปนตัวเชื่อมทําใหกลยุทธดําเนินไปสูการปฏิบัติจนประสบความสําเร็จ 
ดัชนีที่วัดผลสําเร็จธุรกิจเปนการแปลวิสัยทัศน ภารกิจของหนวยธุรกิจและกลยุทธไปสูวัตถุประสงค
และการวัดผลที่เกิดขึ้น การวัดผลนี้จะเปนการวัดผลทั้งภายนอกคือ เพื่อผูถือหุนและลูกคา และภายใน
คือ กระบวนการในการดําเนินธุรกิจ นวัตกรรมและการเรียนรูกับการเติบโตของธุรกิจ 

6.1.1 ดัชนีดานการเงิน (Financial Perspective) คือ เร่ืองการบริหารการเงินโดยพัฒนา
ความสามารถในการทํากําไร การเติบโตของยอดขาย ผลตอบแทนในการลงทุน เปนตน โดยแตละ
ชวงของวัฏจักรธุรกิจจะมีกลยุทธที่ตางกันและจะมีการวัดที่แตกตางกัน 

1)  ชวงของธุรกิจเติบโต (Growth) เปนชวงตนของวัฏจักรธุรกิจ สินคาและบริการ
ที่ผลิตจะมีความสัมพันธกับการเติบโตของธุรกิจ เปนการเติบโตของยอดขาย การเปดตลาดใหม การ
ขายและชองทางการจําหนาย 

2)  ชวงตอเนื่อง (Sustain) เปนการพยายามรักษาสวนแบงตลาด ดึงดูดการลงทุนและ
การลงทุนมีอยูอยางสม่ําเสมอ เปนความสามารถในการทํากําไร ผลตอบแทนเงินทุนตอพนักงาน 
รายไดจากการดําเนินงาน และทํากําไรขั้นตน 
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3)  ชวงเก็บเกี่ยวผล (Harvest) ที่เกิดจากการลงทุนใน 2 ชวงที่ผานมาเปนชวงอิ่มตัว
ของวัฏจักรธุรกิจ เนนกระแสเงินสดหมุนเวียน  ผลตอบแทนในการลงทุน 

 6.1.2 ดัชนีวัดดานลูกคา (Customer Perspective) มุงพิจารณาความพึงพอใจของลูกคา ความ
จงรักภักดี การรักษาลูกคา การไดมาซึ่งลูกคาใหม ความสามารถในการทํากําไรจากลูกคา เปนตน 

 6.1.3 ดัชนีที่วัดดานกระบวนการภายใน (Internal-Business-Process Perspective) เนน
กระบวนการภายในที่มีผลกระทบสูงสุดตอความพึงพอใจ ของลูกคาและบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคขององคกร เชน การจัดระบบบริหารภายใน อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงคลัง เปน
ตน โดยกระบวนการที่มุงเนนมี 2 กระบวนการคือ กระบวนการนวัตกรรม วัดจากการวิจัย การ
ออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ และกระบวนการปฏิบัติการ วัดในดานคุณภาพ คาใชจาย เวลาและ
คุณลักษณะของผลงาน 

 6.1.4 ดัชนีวัดดานการเรียนรูกับการเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) ไดจาก
แหลงหลัก 3 แหลง คือ คน ระบบ/กระบวนการ และองคกร พิจารณาจากความสามารถของพนักงาน 
โครงสรางขั้นพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การดําเนินงานโดยปกติในองคกร ในป 2540  ดนัย 
เทียนพุฒ ไดนําแนวคิดของ Kaplan และ Norton มาบูรณาการและนําประสบการณมาใชรวมในการ
จัดทําดัชนีวัดผลสําเร็จธุรกิจ (KPIs) โดยนํา KPIs เขาไปพิจารณารวมกับวิสัยทัศนและกลยุทธ ดัชนี
วัดผลสําเร็จจะเริ่มตนจากการทราบวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ งานหรือปจจัยที่ตองทําเพื่อใหเกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคนั้นหลังจากนั้นจึงสามารถกําหนดดัชนีวัดผลเชิงธุรกิจดังหลาวใน  4 
ดาน คือ ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรูกับการเติบโต โดยดัชนีนี้
สามารถใชไดกับธุรกิจทุกประเภททั้งธุรกิจการผลิตสินคา ธุรกิจบริการในทุกประเภท โดยกรอบดัชนี
วัดผลสําเร็จที่ควรพิจารณา คือ 

1) ดานการเงิน พิจารณาจากผลตอบแทนทางการเงิน มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
2) ดานลูกคา พิจารณาจากความพึงพอใจ การรักษาลูกคาไว การตลาดและสวนแบง

การตลาด 
3) ดานกระบวนการ พิจารณาจากคุณภาพเวลาในการตอบสนองคาใชจายในการแนะนํา

ผลิตภัณฑใหม 
4) ดานการเรียนรูและเติบโต  พิจารณาจากความพึงพอใจของพนักงาน  ระบบ

สารสนเทศการรักษาพนักงานและผลิตภาพพนักงาน 
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สําหรับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธไปสูเปาหมายและวัดผลสําเร็จเปนดังภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ดนัย เทียนพุฒ 2542 ดัชนีวัดผลสําเร็จธุรกิจ/Key Performance Indicators กรุงเทพฯ : ไทยเจริญ
การพิมพ หนา 111. 
ภาพที่ 2-12 แสดงการแปลงกลยุทธไปสูเปาหมายและการวัดผลสําเร็จ 

กลยุทธ 

มุมมอง
ของ 
ลูกคา 

•สวนแบงตลาด 
•วัดผลของการมีธุรกิจซ้ํา 
•จํานวนการรองเรียน/คืนของ 

 มุมมอง
ของ 

ผูถือหุน 

•ผลตอบแทนตอการลงทุน 
•ผลตอบแทนตอสินทรัพยสุทธ ิ
 

มุมมอง
ดาน

ความสามา
รถใน

•รอยละของงานที่บรรลุจากภายใน 
•จํานวนคนทีไ่ดรับการอบรม 
•ระยะเวลาที่ใชหมุนเวียนงาน 

มุมมอง
ดานภายใน
องคกร 

•เวลาที่สงมอบสนิคา 
•เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
•คาใชจายตอหนวยผลิต 

เปาหมาย 

ดัชนีวัดผลสําเร็จธุรกิจ (KPIs) 

เปาหมายดานการเงิน 
 

เปาหมายดาน
กระบวนการและ

เปาหมายดานการเรียนรู
และนวัตกรรม 

เปาหมายดานลูกคา 
 

กลยุทธ 
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6.2  การประยุกตใชการบริหารจัดการที่ดีในระดับมหภาค 
การพิจารณาดัชนีที่วัดผลสําเร็จธุรกิจที่กลาวมาขางตนสามารถนํามาพัฒนาในเชิง 

มหภาคไดเชนกัน จากกลยุทธและเปาหมายตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 และ 9 ซ่ึงใชวิธีการบริหาร 
จัดการที่ดีสามารถนําไปสูผลสําเร็จหรือเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพจริงหรือไม หรือเกิดความ
คุมคาหรือไม 

ในหลักความคุมคาจะครอบคลุม 3 ประเด็นคือ การบริหารจัดการใชทรัพยากร การ
ประหยัด และความสามารถในการแขงขัน 

6.2.1 การบริหารจัดการใชทรัพยากรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม หมายถึง  

จากทรัพยากรที่ประเทศมีอยูอยางจํากัด จะนํามาใชในกิจกรรมตาง ๆ อยางไรจึงจะทําให
เกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนสวนใหญหรือเกิดผลประโยชนที่มากกวาตนทุนที่เสียไปในการนํา
ทรัพยากรเหลานั้นมาใช ซ่ึงก็คือการพิจารณาดัชนีดานการเงินนั่นเอง 

ดัชนีการเงินในที่นี้จะเปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ 
ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย และทรัพยากรทางการเงิน ซ่ึงในการวัดประสิทธิภาพดังกลาว
นี้จะอาศัยการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจและการเงินเพื่อการจัดสรรทรัพยากรตางๆ ไปใชในโครงการ
ที่มีความคุมคามากที่สุด อยางไรก็ตามการวิเคราะหดานเศรษฐกิจและการเงินนี้มีขอแตกตางกัน (ชูชีพ 
พิพัฒนศิถี, 2540) กลาวคือการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจเปนการกําหนดผลตอบแทนรวม หรือผลิต
ภาพ หรือความสามารถในการทํากําไรกับสังคมโดยรวม โดยไมไดคํานึงวาใครในสังคมจะเปนผูให
และใครเปนผูรับประโยชนเหลานั้น หรือกลาวโดยยอวาการวิเคราะหดานเศรษฐกิจมีทรรศนะเพื่อ
สังคมเปนสวนรวม สวนการวิเคราะหดานการเงินเปนการประเมินการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน
ของผูมีสวนรวมในโครงการแตละรายเทานั้น เชน เกษตรกร พอคา ฝายพัสดุ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
วิสาหกิจแปรรูป สถาบันเงินกู หนวยราชการเจาของโครงการ เปนตน โดยจะคํานึงถึงการกระจาย
รายไดและสภาพความเปนเจาของทุนมากกวา ความแตกตางที่สําคัญระหวางการวิเคราะหดาน
เศรษฐกิจและดานการเงินมีดังนี้ 

1)  การวิเคราะหดานเศรษฐกิจ จะใช “ราคาเงา” หรือ “ราคาในทางบัญชี” เพื่อสะทอน
ถึงมูลคาที่แทจริงทางสังคมหรือเศรษฐกิจ สวนการวิเคราะหการเงินจะใชราคาตลาดซึ่งรวมเอาภาษีและ
เงินอุดหนุนไวดวย 

2) การวิเคราะหดานเศรษฐกิจนั้น ภาษีจะเปนสวนหนึ่งของผลประโยชนรวมของ
โครงการ ในขณะที่เงินอุดหนุนคิดเปนตนทุนตอสังคม สวนการวิเคราะหดานการเงิน การปรับคาทั้ง 2 
รายการไมมีความจําเปน 
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3) การวิเคราะหดานเศรษฐกิจนั้น ดอกเบี้ยของทุนจะไมถูกแยกและหักออกจาก
ผลตอบแทนเบื้องตน เพราะดอกเบี้ยเปนสวนหนึ่งของผลตอบแทนตอเงินทุนที่มีไวใหสังคมโดย
สวนรวม สวนการวิเคราะหดานการเงินจะตองนําดอกเบี้ยมาหักออกกอนที่จะคํานวณหากระแส
ผลประโยชนสําหรับดอกเบี้ยที่จายใหกับแหลงเงินทุนภายนอก ซ่ึงนับเปนตนทุนคาใชจาย แตดอกเบี้ย
ที่จายใหผูรวมโครงการไมนํามาคิดเปนตนทุน 

 ในการวิเคราะหโครงการ แมวาการวิเคราะหดานเศรษฐกิจและการเงินจะเปนวิธีรวมกันเพื่อ
ประเมินความคุมคาของโครงการ แตในทางปฏิบัติโดยเฉพาะกรณีโครงการสารธารณะ การวิเคราะห
ดานเศรษฐกิจจะมีบทบาทสําคัญมากกวา นอกจากนี้การวิเคราะหดานเศรษฐกิจยังสนใจกับผล
ทางออม ซ่ึงไดแก ตนทุน และประโยชนที่เกิดขึ้นกับสาขาเศรษฐกิจหรือวิสาหกิจอื่น อันเนื่องมาจาก
โครงการ เชน ผลของมลภาวะเปนพิษทางน้ํา และ/หรือดินที่มีตอการประมง การทองเที่ยว และความ
เปนอยูของประชาชน เปนตน แตการวิเคราะหดานการเงินจะไมคํานึงถึงสวนดังกลาวนี้ นอกจากนั้น
ในการวิเคราะหดานเศรษฐกิจนั้น จะใชตนทุนของเงินทุน หรือคาเสียโอกาสของทุน ซ่ึงหมายถึงอัตรา
ผลตอบแทนสูงที่สุดที่ควรจะไดรับ เปนอัตราคิดลด ในขณะที่การวิเคราะหดานการเงินจะใชอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู หรืออัตราที่ผูสนับสนุนทางการเงินคาดวาจะไดรับจากโครงการ 

  - ตัวช้ีวัดความคุมคาของโครงการ (Indicators of Project Worth) ตัวช้ีวัดความ
คุมคาของโครงการ มีความสําคัญในการตัดสินใจที่จะรับหรือปฏิเสธโครงการที่กําลังพิจารณา กลาวคือ
ในกรณีที่ขอมูลตนทุนและผลประโยชนของโครงการเปนคาเชิงปริมาณ จะถูกนํามาคํานวณหาคาตวัช้ีวดั
ความคุมคาของโครงการตามวิธีของการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน (cost-benefit analysis : CBA) 
โดยที่ตัวช้ีวัดที่ใชกันแพรหลายไดแก 

 -  มูลคาปจจุบันสุทธิ (net present value : NPV) มูลคาปจจุบันสุทธิ แสดงถึง
ผลประโยชนสุทธิตลอดระยะเวลาของโครงการ  ซ่ึงเทากับผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของ
ผลประโยชนรวม (PVB) กับมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม (PVC) 

  NPV  = PVB – PVC 
      n               n 
   = ∑   Bt       -     ∑   Ct    
      t=1  (1+r)t         t=1 (1+r)t  
      n 
   = ∑   Bt -Ct 
     t=1   (1+r)t 
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 โดยที่  Bt = ผลประโยชนของโครงการในปที่ t 
    Ct = ตนทุนของโครงการในปที่ t 
     r  = อัตราคิดลด 
     t  = ระยะเวลาของโครงการ 
หลักการตัดสินใจคือ ถา NPV > 0 หรือมีคาเปนบวก แสดงวาโครงการนั้นมีความเหมาะสมทางดาน
เศรษฐกิจหรือดานการเงินที่จะลงทุน 

- อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (benefit – cost ratio : BCR)  อัตราสวน
ผลประโยชนตอตนทุนไดแก อัตราสวนของมูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมตอมูลคาปจจุบันของ
ตนทุนรวม 
  BCR =  PVB 
       PVC 
      n             n 
   = ∑   Bt          ∑   Ct    
      t=1 (1+r)t       t=1 (1+r)t  
หลักการตัดสินใจคือ ถา BCR มีคาเทากับหนึ่ง หรือมากกวาหนึ่ง โครงการดังกลาวจะมีความ
เหมาะสมและคุมคาในทางเศรษฐกิจ 

- อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (internal rate of return : IRR)  อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ คือ อัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยในกระบวนการคิดลด ที่ทําให
มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมีคาเทากับศูนย 
     n 
    ∑   (Bt –Ct) =   0 
    t=1    (1+r)t 
   โดยที่  r = IRR 

หลักการตัดสินใจคือ ถา IRR มีคาสูงกวาคาเสียโอกาสของทุนหรืออัตราดอกเบี้ย โครงการดังกลาวจึงมี
ความเหมาะสมและคุมคานาลงทุนในทางเศรษฐกิจ 

- การวิเคราะหคาใชจายต่ําสุด (least cost analysis) ในกรณีที่ผลประโยชน
ของโครงการไมสามารถวัดเปนคาเชิงปริมาณหรือยากที่จะวัดเปนตัวเงิน ขณะที่ตนทุนสามารถวัดเปน
คาเชิงปริมาณไดนั้น การวิเคราะหโครงการจะอาศัยวิธีของตนทุนสัมฤทธิภาพ (cost effectiveness)
โดยการวิเคราะหคาใชจายต่ําสุดแทนการใชตัวช้ีทั้งสามขางตน ซ่ึงการวิเคราะหโดยใชวิธีนี้จะตองมี
ขอสมมติวาผลประโยชนมีคาคงที่และเทากันสําหรับทุกทางเลือกโครงการ โครงการที่เหมาะจะใช
เทคนิควิเคราะหแบบนี้ไดแก โครงการสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท ฯลฯ โดยมี
ขั้นตอนวิเคราะหดังนี้ 
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- กะประมาณอุปสงคในอนาคต 

- ระบบอุปสงคที่ยังไมได รับการตอบสนอง  ซ่ึงไดแก   ผลตางของ
ความสามารถของระบบที่มีอยูกับอุปสงคในอนาคต 

- กําหนดทางเลือกโครงการตางๆ ที่มีขีดความสามารถในการทํางาน
เหมือนกัน กลาวคือ แตละทางเลือกใหประโยชนในระดับเดียวกันตลอดอายุโครงการ แตมีตนทุน
ตางกัน 

- คํานวณตนทุนทางเศรษฐกิจของทุกโครงการ เพื่อจะสามารถนํามา 
เปรียบเทียบกันได โดย PVC = Ct / (1+r)t 

- เลือกโครงการที่สามารถตอบสนองอุปสงคไดโดยเสียตนทุนต่ําที่สุด 

6.2.2 ดานการประหยัด คือ การทําใหมูลคาของการผลผลิตหรือผลประโยชนสูงกวาตนทุน
ในการผลิตหรือการทํากําไรใหเกิดประโยชนดังกลาว ดานการประหยัดคือดัชนีดานการเงินนั่นเอง  ซ่ึง
ประกอบไปดวยตัวชีวัดที่สําคัญดังนี้ 

1) ผลิตภาพการผลิต (Productivity) (Frumkin, 1990: . 207-223)แสดงถึงประสิทธิภาพใน
การผลิตสินคาและบริการของประเทศ มีวิธีการในการวัด 2 วิธี คือ วัดจากผลิตภาพของแรงงานตอ
ช่ัวโมง (Labor hour productivity) และผลติภาพของปจจัยหลายชนิด (Multifactor productivity) 

ผลิตภาพแรงงานตอช่ัวโมงหมายถึงมูลคาของผลผลิตตอคาใชจายในหนึ่งชั่วโมง
ของแรงงาน จํานวนผลผลิตตอช่ัวโมงขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอการใชแรงงาน เชน 
คาใชจายดานโรงงานและอุปกรณ การทดแทนกันของโรงงานและอุปกรณกับแรงงาน ทักษะและ
ความพยายามของคนงาน เทคโนโลยี ทักษะการจัดการ ระดับผลผลิต การใชพลังงานและอุปกรณ 
เปนตน 

        มูลคาผลิตภัณฑประชาชาติที่แทจริง  
  ผลิตภาพแรงงาน = ผลผลิต =        (หรือเฉพาะภาคอุตสาหกรรม) 
          ช่ัวโมงในการทํางานของแรงงาน 
     =  ผลผลิตที่แทจริงตอช่ัวโมงแรงงาน 
 มูลคาผลิตภัณฑประชาชาติที่แทจริง (real GNP) =  มูลคาผลิตภัณฑประชาชาติ ณ ราคา
คงที่ 
 ช่ัวโมงการทํางานของแรงงาน =     จํานวนชั่วโมงการทํางานของแรงงานทั้งหมดใน 1 ป 
                  (ทั้งที่ไดคาตอบแทนและมิไดคาตอบแทน) 
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ผลิตภาพของปจจัยหลายชนิดเปนการวัดผลิตภาพของสาขาเศรษฐศาสตรในภาพรวม 
การประเมินประสิทธิภาพในการวัดตอหนวยของการใชแรงงานและทุนรวมกัน การพัฒนาการนี้รวม
ทักษะของแรงงานและความทุมเทของคนงาน เทคโนโลยี ทักษะการจัดการ ระดับการผลิต การใช
ประโยชนของทุน การใชพลังงานและอุปกรณ และปฏิกิริยาซึ่งกันและกันของปจจัยตางๆ  

       มูลคาผลิตภัณฑประชาชาติที่แทจริง 
ผลิตภาพของปจจัยหลายชนิด = ผลผลิต =          (หรือเฉพาะภาคอุตสาหกรรม)     
        ปจจัย         จํานวนชั่วโมงแรงงานและการใชทุน 
 
  =  ผลผลิตตอหนวยของแรงงานและทุนที่ใช 

ตั้งแตหลังกลางป 1989 ช่ัวโมงแรงงานจะรวมทั้งรวมจํานวนชั่วโมงในการทํางาน พักผอน
และเจ็บปวย 

เมื่อผลิตภาพเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จะทําใหมีสินคาและบริการเพื่อการบริโภคเพิ่มมาก
ขึ้นในราคาต่ําลง เนื่องจากตนทุนการผลิตต่ําลง นอกจากนั้นถาแรงงานมีผลิตภาพสูงขึ้นจะไดรับ
คาจางเพิ่มขึ้นโดยไมมีผลตอตนทุนการผลิตและภาวะเงินเฟอ 

2)  อัตราผลประโยชนตอตนทุน (ถวัลยรัฐ วรเทพพุฒิพงษ, 2537:7)  แสดงถึงสัดสวน
ระหวางผลประโยชน (benefits) ที่ไดรับทั้งหมดกับมูลคาของตนทุนที่ใชทั้งหมด 
     =   B 
           C 

3)  ผลประโยชนสุทธิ (ถวัลยรัฐ วรเทพพุฒิพงษ, 2537 :36-40) แสดงถึงผลตางระหวาง
ผลประโยชนที่ไดรับทั้งหมดลบดวยตนทุนที่ใชทั้งหมด 
    =  B – C 

ผลประโยชนในกรณีที่  2 และ  3 นั้นจะพิจารณาทั้ งผลประโยชนทางตรงและ
ผลประโยชนทางออม  ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน ในทางเศรษฐศาสตร จะนําราคาเงาหรือ
มูลคาของสิ่งที่ใกลเคียงกันหรือใชแทนกันได เชน การไดรับสวัสดิการในลักษณะของการจัดที่อยู
อาศัยใหก็จะนําคาเชาในบริเวณนั้นมาคิดมูลคา เปนตน ในกรณีที่สามารถคิดเปนตัวเงินได กรณตีนทนุ
เชนกัน ในทางเศรษฐศาสตรจะคํานึงถึงคาเสียโอกาสดวย 

จากดัชนีขอ 1-3 นั้นทุกตัวตองมีคามากวา 1 จึงจะเหมาะสม 

4) คิดเปนรอยละของบางสวนหรือของทั้งหมดสําหรับมิติที่ไมใชตัวเงิน (Handling Non-
monetary Detriment With Part/Whole Percentaging) (ถวัลยรัฐ วรเทพพุฒิพงษ, 2537, น. 36-40) ใน
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บางกรณีผลประโยชนหรือผลไดรับสามารถวัดเปนตัวเงินไดแตสามารถกําหนดเปนคะแนนสวน
คาใชจายจะอยูในรูปตัวเงิน เชน โครงการปองกันอาชญากรรมใน 2 จังหวัด 
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ตารางที่ 2-3 แสดงการคิดเปนรอยละบางสวนหรือของท้ังหมดสําหรับมิติท่ีไมใชตัวเงิน 

อาชญากรรม คาใชจาย รวม 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
คะแนน P/W ดิบ คะแนน P/W ดิบ ไมถวงน้ําหนกั ถวงน้ําหนกั 

     เกณฑการ 
             พิจารณา 
ทางเลือก 

(Parts) (Parts) (2)+(4) 2(2)+(4) 
จังหวัด ก 100 33 % 500 บ. 67 % 100 % 133 % 
จังหวัด ข 200 67 % 250 บ. 33 % 100 % 167 % 
ยอดรวม 300 100 % 750 บ. 100 % 200 % 300 % 

ในกรณีนี้ใหน้ําหนักของอาชญากรรม = 2 สวนและใหน้ําหนักกับเงิน = 1 สวน เมื่อ
พิจารณารอยละของ P/W จะเห็นวาถาอาชญากรรมไดรับการยอมรับวาสําคัญกวาคาใชจายแลวจังหวัด 
ก จะมีประสิทธิภาพในการปองกันอาชญากรรมไดดีกวาจังหวัด ข แตถาใหความสําคัญกับเงินจังหวัด ข 
จะมีประสิทธิภาพกวาเพราะใชเงินนอยกวา 

5) การคิดเปนรอยละบางสวนหรือของทั้งหมดสําหรับมิติที่ เปนตัวเงิน (Handling 
Allocation with Part/Whole Percentaging) (ถวัลยรัฐ วรเทพพุฒิพงษ, 2537, น. 36-40) 

สมมติใหการจัดสรรทรัพยากรในปนี้ใหกับหนวยงาน ค  และ ง  เทากัน คือ 10 บาท ในป
ที่ผานมา ค ผลิตผลประโยชน 21 หนวย เสียคาใชจาย 13 บาทและในปกอนหนานั้นผลิตผลประโยชน
ได 20 หนวย เสียคาใชจาย 2 บาท 

สวน ง ในปที่ผานมาผลิตผลประโยชนได 6 หนวย เสียคาใชจาย 3 บาท ปกอนหนานั้น
ผลิตผลประโยชนได 3 หนวย เสียคาใชจาย 2 บาท 
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ตารางท่ี 2-4 แสดงการคิดเปนรอยละบางสวนหรือของทั้งหมดสําหรับการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีมิติท่ี
เปนตัวเงิน 

         เกณฑการ 
            พิจารณา 
ทางเลือก 

ผลประโยชน 
คร้ังแรก 

ผลประโยชน 
คร้ังที่สอง 

คะแนนรวม 

 (1) 
คะแนน
ดิบ 

(2) 
P/W % 

(3) 
คะแนน
ดิบ 

(4) 
P/W % 

(5) 
ยังไมถวง
น้ําหนกั 
(2)+(4) 

(6) 
กอนถวง
น้ําหนกั 
(2)+2(4) 

(7) 
%ของการ
จัดสรร 
(6)/(3) 

(8) 
จํานวนของ
การจัดสรร 

(7)*(10) 
หนวยงาน ค 20 87% 21 78% 165% 243% 81% 8.10 บาท 
หนวยงาน ง 3 13% 6 22% 35% 57% 19% 1.90 บาท 
รวม 23 100% 27 100% 200% 300% 100% 10.00บาท 

ในกรณีนี้ใหน้ําหนักของผลประโยชนในปนี้เพิ่มมาเปน 2 เทา เปนการบําเหน็จรางวัลแก
การทํางานหนาที่พัฒนาขึ้น จากตารางจะแสดงถึงการจัดสรรงบประมาณจากสัดสวนของคะแนนเดิม 
คือ (8) นั่นเอง 

ดัชนีที่วัดความสามารถในการแขงขันถาพิจารณาจากดัชนีวัดผลสําเร็จของธุรกิจ คือ 
พิจารณาดานลูกคา ดานกระบวนการและปฏิบัติการ และดานการเรียนรูและนวัตกรรม 

6.2.3 ดัชนีที่ใชวัดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย (จารุมา อัชกุล, 2541: 17-
20) คือ ดัชนีทางดานเศรษฐกิจมหภาค การพัฒนาทางตลาดการเงิน ทรัพยากรมนุษย รัฐบาล 
โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจการพัฒนา  และวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ความสามารถในการบริหารและจัดการของภาคเอกชน 

1) ดัชนีดานเศรษฐกิจมหภาค เปนตัวช้ีถึงปจจัยดานเศรษฐศาสตรมหภาคที่มีผลตอ
ความสามารถในการแขงขัน โดยจะครอบคลุมถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ขนาด และความ
มีเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ และระดับการเปดของประเทศในดานการประกอบธุรกรรมตางๆ 
สําหรับตัวช้ีวัดที่สําคัญดานนี้ เชน  

-  อัตราการเจริญเติบโตที่แทจริงของ GDP (%)  
-  อัตราการออมเทียบกับ GDP (%) 
-  อัตราการเจริญเติบโตของสาขาเศรษฐกิจตางๆ (%) 
-  อัตราการลงทุนภายในประเทศเทียบกับ GDP (%) 
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-  สภาพดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด 
-  เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ 
-  ปริมาณการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
-  สินเชื่อเพื่อการสงออก ฯลฯ 

2) ดัชนดีานพฒันาตลาดการเงิน เปนตวัช้ีความสามารถในการแขงขนัของระบบการเงิน
โดยรวมของธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินอื่นๆ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย โดยพิจารณาสภาพ
คลองทางการเงิน ตนทุนของการลงทุน และความสามารถในการหาเงนิทุน สําหรับตัวช้ีวดัที่สําคัญใน
ดานนี ้ เชน 

- อัตราสวนของปริมาณเงิน (M3) เทียบตอ GDP เปนการวัดถึงหนี้สิน สภาพคลอง 
หรือขนาดของระบบสถาบันการเงิน ซ่ึงสะทอนความสามารถในการใหบริการทางการเงินของสถาบัน
การเงินในประเทศ 

-  อัตราสวนของผลตางระหวาง M3 กับ M1 ตอ GDP ซ่ึงแสดงถึงหนี้สินที่มีสภาพ
คลองปานกลาง 

-  อัตราสวนสินเชื่อภาคเอกชนในประเทศตอ GDP สะทอนถึงการใหบริการทาง
การเงินอยางมีประสิทธิภาพ ฯลฯ 

ตัวช้ีวัดทั้งสามขางตน  มีคาสูงแสดงถึงการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ 
บงบอกถึงการมีความสามารถในการแขงขันดานระบบสถาบันการเงิน 

3) ดัชนีดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนตัวช้ีถึงศักยภาพของประชากร ซ่ึงนับเปน
ทรัพยากรที่สําคัญที่สุด เนื่องจากความเจริญของประเทศนั้นยอมมาจากแนวคิดของมนุษย โดยจะ
พิจารณาศึกษาถึงคุณลักษณะ ทัศนคติ คานิยมของประชาชน โครงสรางการทํางาน การสาธารณสุข 
และคุณภาพชีวิตของประชากร ตัวช้ีที่สําคัญในดานนี้ เชน 

- อัตราการเพิ่มของประชากร 
- อัตราการวางงาน 
- โครงสรางการทํางานของประชากร 
- คาใชจายของรัฐบาลในดานการศึกษา 
-  อายุขัยเฉลี่ย 
-  อัตราการเรียนรู 
-  จํานวนชั่วโมงการทํางานตอปโดยเฉลี่ยของแรงงาน 
-  รายไดที่แทจริงเฉลี่ยตอหัว 
- รายจายของรัฐบาลดานสาธารณสุข 
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-  จํานวนประชากรตอแพทยและตอเตียงผูปวย 
-  จํานวนผูปวยโรคเอดส 

 4) ดัชนีดานความสามารถของรัฐ เปนตัวช้ีวารัฐบาลมีสวนรวมในทางเศรษฐกิจ
เพียงใด โดยพิจารณาถึงโครงสรางรายจายและรายรับภาครัฐ การแทรกแซง การลงทุน งบประมาณ 
และประสิทธิภาพของระบบราชการ ตัวช้ีที่สําคัญ เชน 

- โครงสรางการใชจายของรัฐบาล 
-  สัดสวนของรายรับภาครัฐตอ GDP 
-  ประเภทและมูลคาการเก็บภาษีประเภทตางๆ / อัตราภาษี 
-  ปริมาณการลงทุนภาครัฐ 
-  ปริมาณหนี้สินภาครัฐและดุลงบประมาณ 
-  มูลคาและสัดสวนการออมภาครัฐตอ GDP 
-  การกระจายอํานาจของภาครัฐสูทองถ่ิน 
-  ปญหาการรับสินบนและคอรัปชั่น 

5)  ดัชนีดานโครงสรางพื้นฐาน เปนตัวช้ีถึงปจจัยที่สนับสนุน หรือเตรียมความพรอม
ในดานการแขงขัน ซ่ึงพิจารณาถึงระบบการคมนาคมขนสง ระบบการสื่อสาร ไฟฟา น้ําประปาฯ 
ตัวช้ีวัดที่สําคัญ เชน  

-  ความยาวของถนนตอพื้นที่ ความยาวของรถไฟตอพื้นที่ 
-  จํ า นวนหมาย เ ลขโทรศั พท ต อประช ากร  100 คน  จํ า นวนหมาย เ ลข

โทรศัพทเคลื่อนที่ตอประชากร 1,000 คน 
-  อัตราคาธรรมเนียมในการติดตั้ง และอัตราคาโทรศัพท 
-  กําลังไฟฟา (กิโลวัตต – ช่ัวโมงตอคน) 
-  รอยละของประชากรที่มีน้ําดื่มสะอาด 
-  จํานวนชุมสายโทรศัพท 
-  ปริมาณและสัดสวนการลงทุนดานโทรคมนาคมตอ GDP 
-  จํานวนผูใชอินเตอรเน็ต 
-  จํานวนทาเรือขนสงสินคาทั้งภายในและระหวางประเทศ 

6)  ดัชนีดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตัวช้ีวัดถึงความกาวหนา 
ของเทคโนโลยีที่จะนํามาใชในการผลิต การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพิจารณา
มาถึงการใชจายการวิจัยและและพัฒนา นักวิทยาศาสตร ฯ ตัวช้ีที่สําคัญในดานนี้ เชน  

-  มูลคาและสัดสวนคาใชจายดานวิจัยและพัฒนาตอ GDP 
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-  คาใชจายดานวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 
-  จํานวนนักวิทยาศาสตรและวิศวกร 
-  สัดสวนคาใชจายการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐตอภาคเอกชน 
-  จํานวนนักวิจัยตอแรงงาน 10,000 คน 
-  จํานวนลิขสิทธิ์ที่ใหแกประชากรเฉลี่ยตอป 

 7)  ดัชนีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตัวช้ีถึงการบริหารจัดการทรัพยากร
ฯ ตางๆ อยางมีประสิทธิภาพยั่งยืน ตัวช้ีวัดที่สําคัญในดานนี้ เชน (อนุชาติ พวงสําลี, 2539, น. 260-262) 

-  ปริมาณและสัดสวนพื้นที่ปาไมเทียบตอประชากร 
-  ปริมาณและจํานวนแหลงน้ําสาธารณะ 
-  มลภาวะทางน้ํา อากาศ และเสียงในที่ชุมชน 
-  ความอุดมสมบูรณของดิน 

8) ดัชนีดานความสามารถในการบริหารและจัดการภาคเอกชน เปนตัวช้ีถึงประสิทธิภาพ
ในการผลิต การบริหารจัดการของภาคเอกชน โดยจะพิจารณาจากผลิตภาพการผลิต การใช TGM ใน
ภาคธุรกิจ การมีนวัตกรรม ฯ ตัวช้ีวัดที่สําคัญในดานนี้ เชน  

- ผลิตภาพของแรงงานในสาขาการผลิตตางๆ 
-  อัตราคาตอบแทนแรงงาน 
-  ปริมาณการใช TGM ในการบริหารองคกร 
-  รายไดตอปของผูมีอาชีพใหบริการ 
-  คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง 
-  ปริมาณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  ความรวดเร็วในการออกสินคาใหมในตลาด 

ดัชนีทั้ง 8 ดานดังกลาวขางตน เปนตัวช้ีวัดที่สะทอนถึงระดับความสามารถในการแขงขัน
ระดับมหภาคหรือระดับประเทศ ซ่ึงสามารถนําไปเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ ได อยางไรก็ตามใน
การวิเคราะหความสามารถดานการแขงขันในระดับอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจนั้น Michael E. Porter 
(Porter, 1990) ไดนําเสนอทฤษฎีความไดเปรียบเชิงแขงขัน ซ่ึงกลาววา ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งใน
อุตสาหกรรมจะประสบผลสําเร็จในธุรกิจระหวางประเทศ หรือมีความสามารถในการแขงขันกับ
คูแขงในตลาดโลกได ก็ตอเมื่อขอไดเปรียบดานการแขงขันของประเทศสอดคลองและสงเสริมกับขอ
ไดเปรียบดานการแขงขันระหวางประเทศของธุรกิจนั้น โดยไดพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่เปนบอเกิด
แหงความไดเปรียบเชิงแขงขันของประเทศตามระบบเพชรดังภาพที่ 1 ตอไปนี้ (Porter, 1990 : 69-145 
; พาสิริ, 2544 : 28-36) 
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ท่ีมา : Porter, 1990 : 127 
ภาพที่  2-13 แสดงระบบเพชรที่สมบูรณ 

 
จากภาพที่ 2-13 ซ่ึงแสดงถึงระบบเพชรที่สมบูรณนั้น พบวาปจจัยที่มีผลตอความสามารถใน

การแขงขันของอุตสาหกรรมขึ้นอยูกับปจจัยตอไปนี้ 

1. สภาวะปจจัยการผลิตภายในประเทศ ซ่ึงหมายถึงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรความรู ทรัพยากรทุน และโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรเหลานี้จะตองไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรตางๆ รวมทั้งเทคโนโลยี
ยอมสรางความไดเปรียบเชิงแขงขันใหมีมากขึ้น 

2. สภาวะอุปสงคภายในประเทศ ซ่ึงสะทอนถึงขนาดของตลาด ซ่ึงสามารถที่จะรองรับการ
ผลิต และโอกาสที่จะลดตนทุนการผลิต ฉะนั้นถามีอุปสงคภายในประเทศขนาดใหญ อุตสาหกรรมก็
ยิ่งมีความไดเปรียบเชิงแขงขัน 

เหตุสุดวิสัย 

กลยุทธโครงสราง 
และสภาพการแขงขัน

ในประเทศ 

สภาวะปจจัยการ
ผลิตในประเทศ 

สภาวะอุปสงค 
ในประเทศ 

อุตสาหกรรมสนับสนุนและ
เก่ียวเน่ืองในประเทศ รัฐบาล 
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3. อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศ จะเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งซึ่ง
สรางความไดเปรียบเชิงแขงขันของอุตสาหกรรม เนื่องจากจะทําให การผลิตเปนไปอยางมีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ ตนทุนการผลิตต่ํา มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเพียงพอในการผลิต และกอใหเกิดความ
รวมมืออยางดีระหวางธุรกิจ 

4. กลยุทธ โครงสราง และสภาพการแขงขันในประเทศ ถาโครงสรางธุรกิจในประเทศมีการ
แขงขันที่รุนแรง จะเปนแรงผลักดันใหผูผลิตตองพัฒนาผลิตภัณฑ นวัตกรรม กลยุทธในการผลิต การ
บริหารจัดการ อันจะสงผลใหอุตสาหกรรมมีความไดเปรียบเชิงแขงขันยิ่งขึ้น 

5. เหตุสุดวิสัย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่อยูนอกเหนือการควบคุมของธุรกิจ
ตางๆ ในอุตสาหกรรม เชน การเปลี่ยนแปลงทางตลาดการเงินโลก อัตราแลกเปลี่ยน และเทคโนโลยี 
ตลอดจนมาตรการการกีดกันทางการคา ทั้งดานระบบภาษีอากรและมาตรการที่ไมใชภาษี ฯลฯ เหตุ
สุดวิสัยดังกลาวนี้ยังสงผลตอความไดเปรียบเชิงแขงขันของอุตสาหกรรม ทั้งในดานบวกหรือลบ 

6. รัฐบาล แมวารัฐบาลจะไมมีบทบาทในการสรางความไดเปรียบเชิงแขงขันโดยตรง แต
รัฐบาลสามารถสงเสริมหรือขัดขวางการเสริมสรางขอไดเปรียบเชิงแขงขันของประเทศได เชน ถา
ภาครัฐมีนโยบายสงเสริมการวิจัยและพัฒนาตลอดจนใหสิทธิพิเศษตางๆ กับอุตสาหกรรมก็ยอมสงผล
ใหตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมลดลง กอใหเกิดความสามารถเชิงแขงขันมากขึ้น 

จากที่กลาวมาแลวขางตน แสดงถึงแนวคิดของดัชนีวัดความคุมคา ซ่ึงมุงเนนถึงการบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพ มีความประหยัด และสามารถแขงขันกับประเทศ
ตางๆ ไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับดัชนีวัดผลสําเร็จของธุรกิจคือ พิจารณาทั้งดานการเงิน ดานลูกคา 
หรือผูรับผลประโยชนจากการดําเนินการ หรือบริหาร กระบวนการในการบริหารตลอดจนการเรียนรูและ
การพิจารณาของหนวยงานเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก 

 

 โดยสรุป จากแนวคิดของหลักการดานการบริหารจัดการที่ดีทั้ง 6 หลักการนี้ ผูวิจัยนําไป
พัฒนาตอเนื่องเปนหลักยอยๆ และสรางคําถามเพื่อสามารถนําไปสอบถามผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหได
ขอมูลในการประเมินระดับการบริหารจัดการที่ดีตอไป 
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บทที่ 3 
การจัดทําดชันีวัดและการเก็บขอมูล 

 
 

 หลังจากไดรับทราบแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีในแตละหลักไปในบทที่ 2 แลว  เนื้อหาใน
บทนี้จะกลาวถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดําเนินการจัดทําดัชนีวัดและการเก็บขอมูล โดยเริ่ม
จาก การกําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทําดัชนีวัด และ การนํากรอบแนวคิดเหลานั้นมาสังเคราะห
เปนองคประกอบหลักที่จําเปนสําหรับใชช้ีวัด  จากองคประกอบหลักจะนําไปแยกเปนองคประกอบ
ยอยๆและการแปลงไปสูคําถามที่ใชในการเก็บขอมูลในที่สุด นอกจากนี้ยังรวมถึงขั้นตอนการเก็บ 
ขอมูล การกําหนดประเภทและจํานวนของกลุมเปาหมายที่ใชในการเก็บขอมูล ในทายที่สุดเปนเรื่อง
ของวิธีการประมวลผลโดยสังเขป 
 

3.1. กรอบแนวคิดการจัดทําดัชนีวัด 
  3.1.1 หลักนิติธรรม 
 1. ความเชื่อมโยงจากกรอบความคิดสูการกําหนดดัชนีหรือเกณฑท่ีใช รวมท้ังหลักการเหตุผล
ท่ีเลือกใชดัชนีชี้วัดหลักพื้นฐานของหลักนิติธรรม 

หลักนิติธรรมเปนหลักที่มีความมุงหมาย เพื่อควบคุมการใชอํานาจรัฐ มิใหอํานาจใดอํานาจ
หนึ่งมีอํานาจเหนืออํานาจอื่นโดยเด็ดขาด อันจะกอใหเกิดการใชอํานาจตามอําเภอใจ หลักนิติธรรมจึง
มีความมุงหมายในประการสุดทายก็เพื่อมุงคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใชอํานาจ
ของรัฐ  ดังนั้นการแบงแยกหลักการยอยของหลักนิติธรรมจึงอาจแบงแยกไดแตกตางกัน ตาม
แนวความคิดในทางกฎหมายของแตละฝาย ซ่ึงการแบงหลักการยอยของหลักนิติธรรมในที่นี้ขออาศัย
แนวการแบงของนักกฎหมายมหาชนของเยอรมัน Prof. Dr.Maunz (Maunz /Duerig /Herzog ,1989)  
ไดแบงหลักยอยของหลักนิติธรรมออกเปน 7 หลัก ดังนี้ 1. หลักการแบงแยกอํานาจ 2. หลักประกันใน
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 3. หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง 4. 
หลักความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา 5. หลักความเปนอิสระของผูพิพากษา 6. หลัก “ไมมี
ความผิดและไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย” และ 7. หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

 2. การนําหลักการพื้นฐานของหลักนิติธรรมไปสูการกําหนดดัชนีหรือเกณฑท่ีใช   
 ตามที่ไดมีการแบงแยกหลักการพื้นฐานของหลักนิติธรรมออกเปน 7 หลักการยอยนั้น เปน
การแบงแยกโดยมองภาพรวมของรัฐใดรัฐหนึ่ง เกณฑในการที่จะพิจารณาวารัฐใดรัฐหนึ่งเปนนิติ
ธรรมหรือไม จึงตองอาศัยเกณฑดังกลาวเปนเกณฑในการตรวจสอบ เชน รัฐใดรัฐหนึ่งจะเปน 
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นิติธรรมหรือไม ขอเรียกรองเบื้องตนรัฐนั้นๆ  ตองมีการแบงแยกอํานาจ เพราะการแบงแยกอํานาจจะ
นําไปสูการควบคุมและตรวจสอบซึ่งกันและกันของอํานาจ และโดยที่อํานาจตรวจสอบซึ่งกันและกัน
ได ก็จะนํามาสูการทําใหสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดรับความคุมครองมากขึ้น 

 จากหลักยอยของหลักนิติธรรมดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา หลักยอยแตละหลักการนั้น 
มุงหมายตรวจสอบอํานาจรัฐแตละอํานาจหรือมุงหมายคุมครองอํานาจรัฐอํานาจใดอํานาจหนึ่ง โดยมี
ขอพิจารณาดังนี้ 

       (1) หลักการแบงแยกอํานาจ เปนหลักการที่เรียกรองการจัดโครงสรางองคกรของรัฐ
โดยรวม ซ่ึงรัฐสวนใหญจะจัดองคกรของรัฐออกเปนองคกรนิติบัญญัติองคกรฝายบริหารและองคกร 
ตุลาการ 

      (2) หลักประกันในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ มีขอเรียกรองตางทั้ง 3  อํานาจดังนี้ 

     ก. อํานาจนิติบัญญัติ หลักดังกลาวเรียกรองวา หากองคกรนิติบัญญัติจะตรากฎหมาย
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิได เวนแตตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว หากมีการตรากฎหมาย
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนก็จะตองเปนไปตามหลักการที่รัฐธรรมนูญกําหนด 

              ข. อํานาจฝายบริหาร หลักนี้เรียกรองวา หากฝายบริหารจะกระทําการกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน จะตองมีกฎหมายใหอํานาจและถึงแมจะมีกฎหมายใหอํานาจก็จะตอง
กระทําอยางพอสมควรแกเหตุ 

              ค. อํานาจตุลาการ หลักนี้เรียกรองวา หากมีการกระทบสิทธิและเสรีภาพของ 
ประชาชน จะตองมีชองทางใหประชาชนสามารถเขาถึงการขอการคุมครองสิทธิจากองคกรศาลได 

       (3) หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง หลักนี้มีขอเรียกรองตอ
องคกรตุลาการและองคกรเจาหนาที่ของรัฐ ดังนี้ 

              ก. องคกรตุลาการ หลักนี้เรียกรองวา ผูพิพากษาในการวินิจฉัยคดีนั้นจะตองผูกพัน
อยูกับบทบัญญัติของกฎหมายเทานั้น  ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเสมอภาคในทางกฎหมาย 

               ข. องคกรเจาหนาที่ของรัฐ หลักนี้เรียกรองวา การกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ 
ทั้งหลายที่เกี่ยวของกับประชาชนจะตองดําเนินการไปตามขั้นตอนกระบวนการที่กฎหมายกําหนด  
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอประชาชน เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมตอประชาชน 
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      (4) หลักความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา  หลักนี้เรียกรองตอองคกรที่ออกกฎหมาย 
ซ่ึงมี 2 องคกรที่สามารถออกกฎหมายไดคือ องคกรนิติบัญญัติและองคกรฝายบริหาร โดยหลักนี้ 
เรียกรองวากฎหมายที่จะออกมาบังคับใชโดยเฉพาะอยางยิ่งที่จะไปกระทบสิทธิตอประชาชนนั้น
ในทางเนื้อหาของกฎหมายจะตองมีลักษณะอยางไร เชน กฎหมายตองไมมีผลยอนหลังไปเปนโทษ 
กฎหมายที่ไปกระทบสิทธิจะตองอยูภายใตหลักความพอสมควรแกเหตุ เปนตน 

       (5) หลักความเปนอิสระของผูพิพากษา เปนหลักที่มุงคุมครองเปนอิสระของผูพิพากษา 
โดยหลักนิติธรรมเห็นวาการที่จะทําใหสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดรับความคุมครองนั้น  
จะตองมีองคกรที่มีความเปนกลางอยางแทจริงนํามาควบคุมตรวจสอบการกระทําขององคกรของรัฐ
ได  ดังนั้น  เพื่อใหผูพิพากษาเปนองคกรที่มีความเปนกลางอยางแทจริง หลักนิติธรรมจึงตองมี
หลักประกันความเปนอิสระของผูพิพากษา 

       (6) หลัก “ไมมีความผิดและไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย” หลักนี้เรียกรองตอองคกร 
เจาหนาที่ของรัฐทั้งหลาย ในการที่จะจับกุม คุมขัง หรือฟองรองบุคคลวากระทําในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
นั้นจะตองเปนกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไวอยางชัดแจงวาการกระทําเชนนั้นเปนความผิดตามกฎหมาย
อาญา หากมิฉะนั้นก็ไมสามารถจับกุมคุมขังบุคคลได 

       (7) หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หลักนี้เรียกรองตอองคกรนิติบัญญัติ
และองคกรฝายบริหารวา เมื่อองคกรเหลานี้ตรากฎหมาย กฎหมายนั้นจะตองไมไปขัดตอรัฐธรรมนูญ 
หากกฎหมายที่ตราไปขัดตอรัฐธรรมนูญจะมีผลทําใหกฎหมายนั้นใชบังคับไมได 

      จากหลักยอยของหลักนิติธรรมทั้ง 7  ประการ และขอเรียกรองตอองคกรของรัฐฝายตางๆ 
นั้น จะเห็นไดวา หลักนิติธรรมเปนหลักที่กอใหเกิดความผูกพันตออํานาจรัฐทั้งหลาย แตโดยที่ถือวา
หลักนิติธรรมนั้นเปนสวนหนึ่งของหลักบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล และโดยที่โครงการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยจะ
นําเกณฑที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ไปจัดผลในเรื่องระบบบริหารจัดการที่ดี หากจะวัดระบบบริหาร
จัดการที่ดีของรัฐในสวนของหลักนิติธรรมก็สามารถนําหลักยอยทั้ง 7 หลักนั้นเปนหลักพื้นฐานใน
การเปนเกณฑในการวัดได แตหากจะวัดระบบบริหารจัดการที่ดีของหนวยงานของรัฐในหนวยใด
หนวยหนึ่ง ในกรณีนี้จึงไมสามารถนําหลักการยอยของหลักนิติธรรมทั้ง7  ประการไปเปนเกณฑใน
การวัดได โดยเหตุนี้หากจะวัดหลักนิติธรรมหรือหลักนิติธรรมในหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งจําตอง
แปลงหลักยอยทั้ง  7  ประการ ใหสอดคลองกับลักษณะของหนวยงานของรัฐ  ดวยเหตุนี้เอง จึงมีการ
แปลงหลักนิติธรรมซึ่งมีหลักการยอย อยู 7  ประการ สําหรับการใชในระดับมหาภาคมาสูการกําหนด
ดัชนีหรือเกณฑที่ใชใหเหมาะสมกับลักษณะของหนวยงานของรัฐ  ซ่ึงเปนหนวยงานเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยที่หนวยงานที่จะไดรับการตรวจสอบสวนใหญเปนหนวยงานที่จะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือที่เรียกวาเจาหนาที่ของรัฐฝายปกครองนั้น โดยเหตุนี้เองดัชนีหรือเกณฑที่ใชจึง
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เนนหนักในสวนของหลักยอย อันเปนหลักการที่มีผลผูกพันโดยตรงตอเจาหนาที่ของรัฐตามหลักการ
ยอยหลักที่ 3 คือหลักความชอบดวยกฎหมายของฝายปกครอง หรือหลักความผูกพันตอกฎหมายของ
ฝายปกครอง แตอยางไรก็ตามไดมีการแปลงหลักการยอยอ่ืนๆ ของหลักนิติธรรมโดยปรับใหเขากับ
ลักษณะขององคกรเจาหนาที่ของรัฐ ดังนี้ 

   (1) หลักการแบงแยกอํานาจ มีการแปลงหลักการดังกลาวไปสูการตั้งคําถาม 2 
คําถามคือ หนวยงานมีการแบงแยกอํานาจหนาที่กันอยางชัดเจนหรือไม และการใชอํานาจหนาที่ในแต
ละฝายสามารถถูกตรวจสอบไดหรือไม 

   (2) หลักประกันในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จากหลักดังกลาวนําไปสูการตั้ง
คําถามในเรื่องเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของประชาชน ในเรื่องมีระเบียบหรือกฎเกณฑที่ไปจํากัดสิทธิ
ของประชาชนหรือไม และเรื่องการใชอํานาจหนาที่ไดคํานึงถึงหลักในเรื่องสิทธิของประชาชน
หรือไม 

   (3) หลักความผูกพันตอกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐ หลักนี้ถือวาเปนหัวใจสําคัญ 
สําหรับเจาหนาที่ของรัฐทั้งหลายโดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับหนวยงานของรัฐที่ใหบริการประชาชน
ทั้งหลาย การที่จะตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐ ในกรณีนี้สามารถแยกขั้นตอนการ
ดําเนินการได 3 ขั้นตอน คือขั้นแรกเปนขั้นตอนกอนที่เจาหนาที่จะดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 
ขั้นตอนที่สองคือขั้นตอนที่เจาหนาที่พิจารณาเรื่อง และขั้นตอนที่สามหลังจากที่เจาหนาที่พิจารณา
เร่ืองเสร็จแลว และแจงใหประชาชนทราบผลของการพิจารณา  ดังนั้น การที่จะจัดหลักนิติธรรมใน
สวนของการดําเนินการของเจาหนาที่ของรัฐ จึงตองพิจารณาจากการดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ  
ขางตน โดยในแตละขั้นตอนนําไปสูการตั้งคําถามดังนี้ 

    ก. ขั้นตอนกอนการดําเนินการนําไปสูการตั้งคําถาม 6 คําถาม ซ่ึงสวนใหญ
เปนเรื่องเกี่ยวกับการใหประชาชนทราบขอมูลและการใหประชาชนไดทราบสิทธิของตนกอนที่จะ
ติดตอกับหนวยงาน 

          ข. ขั้นตอนการดําเนินการนําไปสูการตั้งคําถาม 13 คําถามสวนใหญเปน
เร่ือง ขั้นตอนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีโอกาสชี้แจง การใหสิทธิตางๆ แกปะชาชน การออก
คําสั่งควรมีเนื้อหาอยางไร การใชดุลพินิจควรคํานึงถึงเกณฑใดๆ บาง เปนตน 

          ค. ขั้นตอนหลักการดําเนินการนําไปสูการตั้งคําถาม 7 คําถาม ซ่ึงเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการอุทธรณโตแยงหรือการฟองโตแยงในเรื่องที่เปนการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐวามีมาก
นอยหรือไม เพียงใด 
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   (4) หลักความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา หลักในเรื่องนี้เมื่อจะนํามาสูการ
ตรวจสอบแตละองคกร คงมีความมุงหมายแตเพียงวา องคกรนั้นๆ มีการออกระเบียบหรือกฎเกณฑ
ตางๆ ที่ไปกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือไม หากมีการไปกระทบสิทธิหรือจําหนาย
สิทธิเปนไปโดยชอบดวยหลักกฎหมายหรือไม 

   (5) หลักความเปนอิสระของผูพิพากษา หลักในเรื่องนี้ดังที่ไดกลาวแลวในเบื้องตน
วาเปนหลักที่จะมุงคุมครองผูพิพากษาในการทําหนาที่วินิจฉัยช้ีขาดคดีตางๆ แตเมื่อนําหลักนี้มาใช
ภายในหนวยงานของรัฐ คําถามจึงมุงไปในลักษณะวา หากเปนเจาหนาที่หรือคณะกรรมการที่จะตอง
วินิจฉัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเจาหนาที่นั้นๆ หรือคณะกรรมการนั้นๆ มีความอิสระในการพิจารณาหรือ
วินิจฉัยในเรื่องนั้นๆ หรือไม เทานั้น 

   (6) หลัก “ไมมีความผิดและไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย” หลักนี้เมื่อนํามาใช
ตรวจสอบภายในหนวยงาน จึงมีความมุงหมายเพียงวา หนวยงานนั้นๆ  มีการเอาผิดกับบุคคลโดยไมมี
กฎหมายกําหนดหรือไม หรือมีการใชกฎหมายยอนหลังในการกอใหเกิดโทษกับบุคคลหรือไม 
เพียงใด 

   (7) หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เมื่อจะนําหลักนี้มาใชกับ 
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง จึงตองแปลงคําถามวา หนวยงานของรัฐนั้น ๆ มีระเบียบ หรือกฎเกณฑ
ใดที่ขัดตอกฎหมายที่อยูในลําดับชั้นที่สูงกวาหรือไม 

  ขอสังเกตประการสุดทายที่เกี่ยวกับหลักเกณฑของหลักนิติธรรมนั้น จะเห็นไดวามี
หลักเกณฑที่มุงคุมครองสิทธิของประชาชน ดังนั้น การจะวัดหลักนิติธรรมตอหนวยงานตางๆ  นั้น
จะตองแบงกลุมหนวยงานที่ใหบริการประชาชนกับหนวยงานที่มิไดใหบริการประชาชน เฉพาะใน
กลุมของหนวยงานที่ใหบริการประชาชนจึงจะเปนหนวยงานที่ไปเกี่ยวพันกับหลักนิติธรรมมากกวา
หนวยงานที่ไมไดใหบริการประชาชน 

จากหลักการพื้นฐานของนิติธรรมดังกลาว ผูวิจัยไดกําหนดเปนดัชนีวัดคือ 
  1.  หนวยงานมีการแบงแยกการใชอํานาจอยางชัดเจน 
  2.  หนวยงานมีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคลากรและประชาชน 
  3.  หนวยงานมีความผูกพันตอกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ 
  4.  กฎ ระเบียบของหนวยงานมีความถูกตองตามกฎหมาย 
  5. ผูมีอํานาจตัดสินใจในหนวยงานมีความอิสระในการปฏิบัติหนาที่ 
  6. กฎหมายที่กําหนดโทษของหนวยงานเปนไปตามหลักกฎหมาย 
  7. กฎ, ระเบียบของหนวยงานไมขัดแยงกับกฎหมายที่มีฐานะที่สูงกวา 
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  3.1.2 หลักคุณธรรม  
 
 ผูวิจัยไดศึกษาถึงหลักการทางดานการพิจารณาคุณลักษณะของหลักคุณธรรมโดยไดพิจารณา
องคประกอบของหลักคุณธรรมออกมาเปน 3 องคประกอบใหญ คือ การปลอดคอรัปชั่น  การปลอด
จากการทําผิดวินัย การปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ  
 องคประกอบและดัชนีวัดของคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ีปลอดจากคอรัปชั่น 
หรือมีคอรัปชั่นนอยลง คอรัปชั่น การฉอราษฎรบังหลวง หรือ corruption (corrumpere)  โดยรวม
หมายถึง to ruin หรือการทําใหเสียหาย การทําลาย หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบัติและกฎหมาย 
สําหรับพิษภัยของคอรัปชั่นไดสรางความเสียหายและความเดือดรอนไปทุกหยอมหญา และเปน
พฤติกรรมที่สงผลในทางลบตอคุณธรรมของการบริหารจัดการอยางรายแรง ดังคํากลาวตางๆ เชน  
คอรัปชั่นเปนพฤติกรรมที่นาสะพรึงกลัวเหมือน  “ซากโครงกระดูกคนตายที่ซอนไวในตู” 
(“Corruption is a skeleton in the closet”) (D.Chapin and F.Sefton,1977,P. 7)  “หากคอรัปชั่นเกิดขึ้น 
ณ ที่ใดก็จะพลอยคุกคามทุกๆ คนในทุกๆ สถานที่” (“Corruption anywhere threatens everybody 
everywhere”) (D.Osborne,1998,P. 1-2) หรือ “คอรัปชั่นไมเคยทําใหใครไดดีแมแตคนเดียว มันมีแต
จะทําใหทุกๆ คนเจ็บปวดอยางถวนหนา” (“ Corruption doesn’t pay.   It hurts everybody and 
anybody”) 
  สําหรับองคประกอบและดัชนีวัดคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ปลอดจากการ
คอรัปชั่น หรือมีคอรัปชั่นนอยลง พิจารณาจากความถี่ สัดสวน หรือรอยละของพฤติกรรมอยางนอย
ที่สุด 4 ประการดวยกันคือ(H.Finer,1941, 335-350) 
  1. องคประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ปลอดจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย
อยางโจงแจงหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายนอยลง (Nonfeasance) สวนดัชนีวัด พิจารณาจากความถี่ 
สัดสวนหรือรอยละของพฤติกรรมที่ปลอดจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย เชน การไมละเมิดหรือไม
ทําผิดกฎหมายอยางโจงแจง การไมทุจริตตอหนาที่หรือการไมซ้ือขายตําแหนง เปนตน 
  2.  องคประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ปลอดจากการปฏิบัติที่นอยกวา
หรือไมดีเทาที่กฎหมายกําหนดหรือปฏิบัติเชนนี้นอยลง (Malfeasance) สวนดัชนีวัด พิจารณาจาก
ความถี่ สัดสวน หรือรอยละของพฤติกรรมในประเด็นนี้ เชน การปฏิบัติงานที่ไมมีประสิทธิภาพหรือ
ต่ํากวามาตรฐาน การไมส่ังปรับผูกระทําความผิดเปนเงินหรือคุมขังผูตองหาต่ํากวาเกณฑที่กฎหมาย
กําหนด เปนตน 
  3.  องคประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ปลอดจากการปฏิบัติที่มากกวาที่
กฎหมายกําหนด หรือปฏิบัติเชนนี้นอยลง (Overfeasance) สวนดัชนีวัด พิจารณาจากความถี่ สัดสวน 
หรือรอยละของพฤติกรรมในประเด็นนี้ เชน การไมวางตนอยูเหนือกฎหมายหรือการไมตั้งศาลเตี้ย
พิจารณาการกระทําผิดโดยพลการ เปนตน 
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  4. องคประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ปลอดจากการปฏิบัติตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย แตใชวิธีการที่ผิดกฎหมายหรือปฏิบัติเชนนี้นอยลง (Misfeasance) สวนดัชนีวัด พิจารณา
จากความถี่ สัดสวน หรือรอยละทางพฤติกรรมทางพฤติกรรม ในประเด็นนี้ เชน การไมซอมผูตองหา
ใหรับสารภาพ การไมประทุษรายรางกายผูที่ไมเสียภาษีเงินได เปนตน 
  จากหลักการพื้นฐานของหลักคุณธรรม ดานคอรัปชั่น ผูวิจัยไดนํามาใชกําหนดดัชนีช้ีวัด
ดังตอไปนี้  
 1. ปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย (Nonfeasance) 
 2. ปฏิบัติงานต่ํากวา/นอยกวาที่กฎหมายกําหนด (Malfeasance) 
 3. ปฏิบัติงานมากกวาหรือเกินกวาที่กฎหมายกําหนด (Overfeasance) 
     4. ปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎหมาย แตใชวิธีที่ผิดกฎหมาย (Misfeasance) 
 โดยอางอิงจากงานของ  H.Finer, “Administrative Responsibility in Democratic 
Government,” Public Administration Review, Vol.1 (Summer 1941), pp. 335-350.See also F.A. 
Nigro and L.G Nigo, Modern Public Administration 6th Ed.(Manila : Cacho Hermanos,Inc.,1984), 
p.11; G.E. Caiden “What Really is Maladminisation,” Public Administration Review,vol.51, no.6 
(Noverber-December 1991) p 492, especially his concept “bureaupathologies” which covers 178 
corrupt behavious, ranging from A to X 
 
 องคประกอบและดัชนีวัดของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ปลอดจากการกระทํา
ผิดวินัยหรือมีการกระทําผิดวินัยนอยลง หรือ discipline (disciplina ซ่ึงหมายถึง การสอนและการ
เรียนรู และ discipulus ซ่ึงหมายถึง ผูเรียนหรือนักเรียน) หมายถึงปทัสถานทางกฎหมาย หรือการ
ควบคุมพฤติกรรมของขาราชการใหอยูในรองในรอย และหากผูใดฝาฝนก็จะถูกลงโทษ ทั้งนี้รวมถึง
การควบคุมพฤติกรรมและการลงโทษหรือตําหนิประนามตนเองดวย 
  สําหรับองคประกอบและดัชนีวัดคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ปลอดจากการ
กระทําผิดวินัย หรือมีการกระทําผิดวินัยนอยลง พิจารณาจากความถี่ สัดสวน หรือรอยละของ 
พฤติกรรมอยางนอยที่สุด 4 ประการดวยกันคือ (ติน ปรัชญพฤทธิ์,น.65)  
  (1) องคประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ปลอดจากการกระทําผิดวินัยที่
เกี่ยวกับงานโดยตรง (Job Per se) สวนดัชนีวัดพิจารณาจากความถี่ สัดสวน หรือรอยละของพฤติกรรม
ในประเด็นนี้ เชน การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม การไมละทิ้งหนาที่ราชการ  
การปฏิบัติหรือไมละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยชอบ ทั้งนี้รวมถึงความหนักเบาของโทษที่ไดรับดวย 
เชน ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก และไลออก 
  (2) องคประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ปลอดจากการกระทําผิดวินัยที่
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคล หรือการกระทําผิดวินัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคล
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นอยลง (Interpersonal) สวนดัชนีวัด พิจารณาจากความถี่ สัดสวน หรือรอยละของพฤติกรรมของ
ประเด็นนี้ เชน การไมแสดงความกระดางกระเดื่องตอผูบังคับบัญชา การไมทะเลาะเบาะแวงกับ
ขาราชการในระดับเดียวกัน หรือไมกล่ันแกลงผูใตบังคับบัญชา เปนตน 
 (3) องคประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ปลอดจากการกระทําผิดวินัยที่ 
เกี่ยวกับตัวขาราชการเอง (Personal) สวนดัชนีวัด พิจารณาจากความถี่ สัดสวน หรือรอยละของ 
พฤติกรรมในประเด็นนี้ เชน การไมเสพสุราและยาเสพติด การไมเลนการพนัน ไมขมขืนหรือการไม
เปนชูสาวกับผูที่มิใชภรรยาตน ทั้งนี้รวมถึงความหนักเบาของโทษที่ไดรับดวย 
 (4) องคประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ปลอดจากการกระทําผิดวินัยที่ 
เกี่ยวกับการสนองตอบความตองการของประชาชน (Responsive) สวนดัชนีวัด พิจารณาจากความถี่
สัดสวน หรือรอยละของพฤติกรรมในประเด็นนี้ เชน การไมดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชน คอย
ตอนรับ อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ทั้งนี้รวมถึงความหนักเบา
ของโทษที่ไดรับดวย 
 โปรดสังเกตวาองคประกอบและดัชนีวัดคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ปลอดจาก
คอรัปชั่นและการกระทําผิดวินัยที่กลาวในขอ 1 และ 2 ขางตน เปนมาตรการควบคุมพฤติกรรมหรือ
ความประพฤติของขาราชการโดยบุคคลหรือหนวยงานภายนอก (External control) ซ่ึงมีประสิทธิผล
คอนขางจํากัด ทั้งนี้เพราะถึงแมเราจะมีกฎหมายและวินัยที่ดีเพียงใดก็ตาม แตก็ไมสามารถที่จะสกัด
กั้นพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคบางประการได เขาทํานอง “You can’t legislate human behavior 
(R.M.Green,1994, P. 50) นอกจากนี้ ถึงแมวาเราจะมีคณะกรรมการพิเศษที่คอยติดตามพฤติกรรมที่ไม
พึงประสงคเหลานี้  อยางใกลชิดก็ตาม แตเราจะแนใจไดอยางไรวาผูตรวจสอบผูอ่ืนจะไมกระทํา
ความผิดเสียเอง (Quis custodiet  ipsos custodes หรือ who will guard or watch the guardian or 
watcher) (Juvennal,P.347) ทั้งนี้เพราะไมวาจะเปนผูตรวจสอบหรือผูถูกตรวจสอบลวนแตมีโอกาสที่
จะคอรัปชั่นและกระทําผิดวินัยดวยกันทั้งสิ้น  เขาทํานอง “เราไดพบศัตรูของเราแลว ศัตรูคนนั้นก็คือ
ตัวของเราเอง” (“We have found the enemies and they are all of us) (D.Osborne, สัมภาษณ)  ดวยเหตุ
นี้ผูที่เกี่ยวของกับการแกไขและปรับปรุงคุณธรรมและพฤติกรรมที่พึงประสงค จึงเสนอแนะใหมีการ
ควบคุมจากภายใน หรือการควบคุมตนเอง (internal or self control) โดยผานทางการนําเอามาตรฐาน
วิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณวิชาชีพเขามาใชแทนที่ โดยหวังวาวิธีการหลังนี้จะมีประสิทธิผลมากกวา
เพราะเปนเรื่องราวความสมัครใจ ไมมีใครบังคับและการควบคุมตนเอง ดังไดกลาวมาแลว กลาวคือ
แทนที่จะมีหนวยงานหรือบุคคลภายนอกมาคอยควบคุมขาราชการก็จะควบคุมตนเองและประเมิน
ความผิดถูกของพฤติกรรมที่เปนประเด็นปญหาดวยตัวเอง เชน ถาไมแนใจวาพฤติกรรมดังกลาวเปน
พฤติกรรมที่มีคุณธรรมหรือเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคหรือไม ขาราชการอาจจะตั้งคําถามกับตนเอง
วา การกระทําดังกลาวถูกตองหรือไม? ยุติธรรมไหม? มีใครไดรับความเดือดรอนจากการกระทําของ
ตนหรือไม? จะรูสึกอยางไร ถาเรื่องที่กระทํานั้นไปปรากฎเปนขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพรายวัน? 
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จะนอนหลับสบายหรือไมจากการกระทํานั้นๆ ? หรือส่ิงที่กระทําลงไปนั่นมีกล่ินฉาวโฉหรือไม?  
(ติน ปรัชญาฤทธิ์. 218) 
  จากหลักการพื้นฐานของหลักคุณธรรม ดานคอรัปชั่น ผูวิจัยไดนํามาใชกําหนดดัชนีช้ีวัด 
ดังตอไปนี้ 
  1. หนวยงานปลอดจากการทําผิดวินัยดานการทํางานในหนาที่ (Job nerse ovinitself) 
  2.  หนวยงานปลอดจากการทําผิดวินัยดานความมีสิทธิสวนบุคคล(Interpersonal relationship)  
  3. หนวยงานปลอดจากการทําผิดวินัยพฤติกรรมสวนตัว(Personal)  
  4. หนวยงานปลอดจากการทําผิดวินัยดานการสนองตอบความตองการของประชาชน 
(Responsive)   
  5.  การลงโทษทางวินัยหรือผลรวมของ 1-4 (Composite severity of puishment received from 
breach of discipline 
  ดัชนีวัดดานการทําผิดวินัยเร่ืองคอรัปชั่น ไดมาจาก พ.ร.บ. ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 
เฉพาะอยางยิ่ง มาตรา 80-98: ติน ปรัชญฤทธิ์ “ประสิทธิภาพของขาราชการไทย : พิจารณาจากแงมุม
ของการบริหาร กฎหมาย วินัย มาตรฐานวิชาชีพนิยมและจริยธรรม/จรรยาบรรณ” 2545 และ B.C 
Muthayya and I.Gnanakannan, Developmental Personal : A Psychosocial Study Across Three state 
in India (Hydewabad : National Institute of Community Development,1973 : P 42) 
 
 องคประกอบและดัชนีวัดของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ปลอดจากการกระทํา
ผิดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือมีการกระทําผิดในประเด็นนี้นอยลง วิชาชีพนิยม 
ความเปนมืออาชีพหรือ professionalism  (profiteria)  หมายถึงสิ่งที่กลุมคนกลุมใดกลุมหนึ่งถือวา องค
ความรู ความรอบรู และวิธีปฏิบัติของพวกตนมีคุณคาทั้งตอตนเองและตอสังคม และพยายามผลักดัน
ใหสาธารณชนยอมรับจรรยาบรรณอาชีพของตนเอง  กลุมบุคคลดังกล าวนี้ ได ช่ือว า เปน 
มืออาชีพ (professionals) ซ่ึงมีความรู (expertise)  หรือ “ปฏิเวธ” ที่รูแจงในวิชาชีพของตน มืออาชีพจึง
มีความแตกตางจากผูที่ไมใชมืออาชีพหรือที่รูจักกันในนามของ “dilettante(i)” หรือ “minion” 
Dilettante(i) หรือ minion เปนผูที่ไมใชมืออาชีพที่ไมมีความรอบรูในศาสตรและวิธีปฏิบัติอยางแทจริง 
และมักจะใชสามัญสํานึกเปนแนวทางในการปฏิบัติงานมากกวาที่จะใชองคความรูทางทฤษฎีหรือ     
มาตรฐานวิชาชีพเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  องคประกอบของวิชาชีพนิยมตามทรรศนะของ G. Ritzer and H.M. Trice มีอยูทั้งสิ้น 18 
ประการคือ  (ติน ปรัชญาพฤทธิ์,1969: 11-12) 
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   (1)   การประกอบอาชีพเต็มเวลา 
  (2)   การจัดแผนการศึกษาโดยสมาคมวิชาชีพ 
   (3)   การจัดตั้งสมาคมวิชาชีพและการออกกฎหมายรองรับ สมรรถภาพของวิชาชีพ 
   (4)   การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   (5)   การมีองคความรูที่เปนระบบ มีพื้นฐานจากทฤษฎี และไดรับการศึกษาตั้งแต
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
   (6)   การเปนที่ยอมรับของสังคม 
   (7)   การมีความรอบรูในวิชาชีพ 
   (8)   การใหบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   (9)   การมีความเปนอิสระในวิชาชีพ 
   (10)   การไดรับการศึกษาตรงกับการประกอบอาชีพ 
   (11)   การมีผูคอยสนับสนุนในการประกอบอาชีพ เชน อาจารยที่ปรึกษาหรือ Mentor   
   (12)   การมีการวางแผนลวงหนาที่จะประกอบอาชีพนั้นๆ 
  (13)   การมีความตั้งใจอยางแนวแนที่จะเขาสูตลาดแรงงานของวิชาชีพนั้นๆ 
  (14)   การมีความกระตือรือรนในวิชาชีพ 
   (15)   การประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   (16)   การมีความจงรักภักดี และความผูกพันในวิชาชีพ 
   (17)   การมองเห็นอนาคตในการประกอบอาชีพ และ 
   (18)   การมีความเจริญกาวหนาในวิชาชีพของตน 
  
  โปรดสังเกตวาในบรรดาองคประกอบของวิชาชีพนิยมทั้ง 18 ประการนั้น มีอยู 2 ขอ (คือขอ 
(4) และขอ (15) ที่ขีดเสนใต) ที่เปนองคประกอบรวมของจรรยาบรรณวิชาชีพ ฉะนั้นผูวิจัยจึงอนุโลม
ใชองคประกอบและดัชนีวัดมาตรฐานวิชาชีพนิยมสองประการนี้ เปนองคประกอบและดัชนีวัด
คุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคของจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงจะกลาวตอไปขางลางนี้ 
 
  ผูวิจัยไดใหความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพ (ethics) ไวในขอ 1 วาหมายถึงศีลธรรม
ประจําวิชาชีพ (professional morality) ซ่ึงไดแกมาตรฐาน เกณฑกลางแหงความประพฤติของ 
มืออาชีพที่มีทั้งที่เปนขอหามและขอที่อนุญาตใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่งได และเทาที่ลองสํารวจ
ดูจากวรรณกรรมตางๆ ทฤษฎีจรรยาบรรณวิชาชีพนั้น มีอยูทั้งหมดถึง 17 ทฤษฎี แตในบรรดา 17 
ทฤษฎีนี้สามารถสรุปยอใหเหลือเพียง 4  กลุม หรือที่ผูวิจัยเขียนสูตรเตือนใจวา 3R’s + M (Result or 
Utility หรือผลลัพธ / อรรถประโยชน Relationships หรือความสัมพันธ  and Rule or Promise  หรือ  
กฎ ระเบียบคํามั่นสัญญา หรือปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา + Means หรือข้ันตอนหรือวิธีการ) (ติน  
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ปรัชญพฤทธิ์,1969 : 83)  และจะถือโอกาสใชสูตรนี้เปนองคประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่
พึงประสงคที่ปลอดจากการกระทําผิดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ กับทั้งใช 3R’s + M นี้ 
เปนพื้นฐานในการกําหนดดัชนีวัดของพฤติกรรมในประเด็นนี้ดวย 
  องคประกอบและดัชนีวัดของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ปลอดจากการกระทํา
ผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณวิชาชีพหรือมีการกระทําผิดในประเด็นนี้นอยลง มีดังนี้ 
  (1) องคประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่เกี่ยวกับผลลัพธหรืออรรถประโยชน 
หรือ result / utility องคประกอบนี้ระบุวาคนที่มีคุณธรรม คือ ผูที่ปฏิบัติงานที่มีผลลัพธหรือ 
อรรถประโยชนที่ดีทั้งตอตนเองและสวนรวม สวนดัชนีวัดพิจารณาจากความถี่ สัดสวน หรือรอยละ
ของพฤติกรรมในประเด็นนี้ เชน การที่ไมไดรับการรองเรียนเกี่ยวกับการบริการของขาราชการ และ 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของขาราชการ เปนตน 
  (2) องคประกอบคุณธรรม หรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ เกี่ยวกับความสัมพันธ หรือ 
Relationships องคประกอบนี้ระบุวา คนที่มีคุณธรรม คือ ผูที่มีความสัมพันธที่ดีกับบุคคลที่เกี่ยวของ 
ทั้งกับขาราชการในระดับเดียวกัน กับผูบังคับบัญชา กับผูใตบังคับบัญชา และกับประชาชนทั่วไป 
สวนดัชนีวัด พิจารณาจากความถี่ สัดสวน หรือรอยละของพฤติกรรมในประเด็นนี้ เชน การไมมีความ
ขัดแยงกับขาราชการดวยกันทั้งสามระดับ และกับประชาชน ซ่ึงก็คือ “รูรักสามัคคี” หรือ ความเหนียว
แนนของกลุมและปฏิกิริยาโตตอบระหวางกัน เปนตน ทั้งนี้อาจรวมถึงการปลอดจากความขัดแยงจน
ทําใหมีบัตรสนเทหดวย 
  (3) องคประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ คํามั่นสัญญา 
หรือปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หรือ Rule องคประกอบนี้ระบุวา คนที่มีคุณธรรม คือ บุคคลที่
ปฏิบัติตนตามธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ การรักษาคํามั่นสัญญาหรือการปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนา สวนดัชนีวัด พิจารณาจากความถี่ สัดสวน หรือรอยละของพฤติกรรมในประเด็นนี้ เชน 
การไมฝาฝนธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ การรักษาคํามั่นสัญญาที่ใหไวกับผูอ่ืน และการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมของศาสนา เปนตน 
  (4) องคประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ หรือ 
Means องคประกอบนี้ระบุวาคนที่มีคุณธรรมคือผูที่ทํางานตามขั้นตอนและวิธีการที่หนวยงานไดวาง
ไว สวนผลที่เกิดขึ้นหรือผลลัพธจะมีความสําคัญนอยกวา หรือกลาวอยางสั้นๆ ไดวา ขอใหทํางานให
เปนไปตามขั้นตอนและวิธีการเทานั้น สวนผลจะเปนเชนไร จะมีความสําคัญนอยกวา สําหรับดัชนีวัด
พิจารณาจากความถี่ สัดสวน หรือรอยละของการปฏิบัติงามตามขั้นตอนและระเบียบที่หนวยงานได
วางไว 
 จากหลักการพื้นฐานของหลักคุณธรรม ดานการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ 
ผูวิจัยไดนํามาใชกําหนดดัชนีช้ีวัดดังตอไปนี้ 
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  1.  หนวยงานปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณดานผลลพัธ 
หรืออรรถประโยชน (Result/utility) 
  2.  หนวยงานปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณดาน
ปฏิสัมพันธ (Relationship) 
  3.  หนวยงานปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณดานการยึด
คํามั่นสัญญา ธรรมเนียม ระเบียบ ศาสนา (Rule or Promise) 
  4.  หนวยงานปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณการทํางาน
ตามขั้นตอน (Means) 

 ดัชนีวัดคุณธรรม ดานการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ ไดมาจาก G.Ritzer 
and H.M.Trice,An Occupation in Conflict : Astudy of Personal Manager (New York : 
W.F.Humphrey Press Inc.1969) N0.3 . especially his concepts on the existence of code of ethics and 
its orientation (New York : Mcgraw-Hill,1993),ch.4 ; C.G.Christians et al., Media Ethics(New York 
: Longman,1987),press,1971); J. Coleman, Mass .: Harvard University Press,1971; J.Coleman, 
“Rawls,Nozick and Educational Equality, “The public Interest(Xerox copy) ; O.M. Orun, Equality 
and Efficiency : The BiG Trade-off (Washington,D.C : The brooking Institution,1975), pp.141-142 ; 
R.Lessem, Global Management Principles (New York : Prentice-Hall,1989) ติน ปรัชญพฤทธ์ิ 
พฤติกรรมที่ไมประสงคของระบบราชการและขางราชการและแนวทางแกไข ศูนยสงเสริม จริยธรรม 
สํานักงาน ก.พ. 30 กันยายน 2544: 83-84 และ ติน ปรัชญพฤทธิ์  “ประสิทธิภาพของขาราชการไทย  : 
พิจารณาจากแงมุมของการบริหาร กฎหมาย วินัย มาตรฐานวิชาชีพนิยมและจริยธรรม/จรรยาบรรณ” 
2545. 
 

จากขอมูลในขางตน คณะผูวิจัยไดนํามาสรางเปนแบบสอบถามซึ่งแตเดิมไดแบงระดับการวัด
ออกเปน สูง กลาง ต่ํา แตตอมาตองปรับเปน Dichotomy: ใช (Yes) และไมใช (No) (และเห็นดวยกับ
กรรมการและเลขานุการกํากับโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
ที่วา ดัชนีวัดที่ปลอดจากการทําผิดวินัยในประเด็น การลงโทษทางวินัยควรจะแบงออกเปน 5 ระดับ
คือ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออกและไลออก โดยควรแกไขหากทําใหสํารวจใน
คร้ังตอ ๆ ไป และระดับการวัดควรเปนดังนี้ (1) ภาคทัณฑ (2) ตัดเงินเดือน (3) ลดขั้นเงินเดือน (4) 
ปลดออก และ (5) ไลออก) 
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3.1.3 หลักความโปรงใส 

 ความโปรงใส (พรศักดิ์  ผองแผว, 2545) หมายถึง คุณสมบัติที่แสงผานได และมองเห็น 
ไดตลอด(พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ.2525 : . 550)  ความโปรงแสง มองทะลุ 
ไดงาย  จับไดงาย  ดู รูไดงาย  ชัดแจงและมองเห็นไดงาย  เปดเผย  ตรงไปตรงมา  เขาใจงาย  
(เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ, 2537 : 1710)  

  ความหมายของความโปรงใสเปนที่เขาใจกันไดโดยทั่วไปอยางสามัญไดตรงประเด็น (validity) 
แตหากพิจารณาในรายละเอียดในเชิงความหมายของความครบถวนแหงองคประกอบของเนื้อหา (content 
validity) ดานโครงสราง (construct validity) และดานเกณฑแหงความโปรงใส (criterion validity) เพื่อ
ประโยชนในการสรางดัชนีช้ีวัดความโปรงใสแลวมีสาระสําคัญอีกหลายลักษณะ 

   ความโปรงใสกับคอรัปชั่น 
 ความโปรงใสเปนองคประกอบอยางหนึ่งของความสุจริต ความโปรงใสไมไดหมายถึงการ
ปลอดคอรัปชั่น ความโปรงใสเปนองคประกอบในทางตรงกันขามอยางหนึ่งของการทุจริตคอรัปชั่น  
เมื่อมีความโปรงใสมากความทุริตคอรัปชั่น รวมทั้งความดอยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะลดลง 
กลาวอีกนัยหนึ่งพฤติกรรมคอรัปชั่นจะปรากฏมากในหนวยงานที่มีการผูกขาดอํานาจหนาที่  (monopoly 
of authority--M) และการใชดุลพินิจมาก (discretion--D) แตมีภาวะพรอมรับผิด  (accountability--A) 
นอย และมีความโปรงใส (transparency--T) นอย  ดังนี้ 

  C = M + D – A - T 

โดย C = Corruption     (คอรัปชั่น) 
 M = Monopoly   (การผูกขาด) 
 D = Discretion   (การใชดุลพินิจมาก) 
 A = Accountability  (ภาวะพรอมรับผิด) 
 T = Transpararency  (ความโปรงใส) 
 การทุจริตคอรัปชั่นใหความหมายในเชิงลบและมีความหมายถึงการมีอันตรายซอนอยู อันตราย
เหลานั้นเกิดจากความไมโปรงใสหรือความทึบของการผูกขาด จากการใชดุลพินิจที่ปราศจากการ
อธิบายความที่แจงชัด ในลักษณะเชนนี้ความโปรงใสเปนคําศัพทที่ใหแงมุมของความรูสึกในเชิงบวก
และความสบายใจ หากมีความโปรงใสมากอัตราการทุจริตคอรัปชั่นจะต่ําลง  และหากกิจกรรมใดมี
ความโปรงใสมากก็มักจะมีความสบายใจในเรื่องนั้นๆ มากขึ้น 
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 เมื่อกลาวถึงความสบายใจ ความโปรงใสมีความสัมพันธในทางบวกกับความสุจริต ซ่ึงหมายถึง 
ความประพฤติดีประพฤติทั้งกาย วาจาและใจ (ดูพระเทพเวที(ประยุทธ ปยุตโต: 310) ทําใหเกิดความดี
งามขึ้นจากพฤติกรรมโปรงใสนั้น 

 ในดานของอันตรายหรือความเสื่อม ความไมโปรงใสมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรม
ดอยประสิทธิภาพของเจาหนาที่ในหนวยงาน ซ่ึงประกอบดวยพฤติกรรมที่นําไปสูความเสื่อมเชน  
(1) การปองราย ปลงชีวิต (2) การลักทรัพยที่คนอื่นมิไดให (3)  การประพฤติผิดในกาม (4) การพูดเท็จ 
(5) การใชวาจาสอเสียด (6) การใชวาจาหยาบ (7) การใชคําพูดเพอเจอ (8) การเพงอยากไดของคนอื่น  
(9) การคิดรายผูอ่ืน  และ (10) การเห็นผิดจากคลองธรรม(ดู พระเทพเวที (ประยุทธิ์ ปยุตโต, 2535)   

 สถาบันที่ศึกษาเกี่ยวกับคอรัปชั่นหรือการประพฤติมิชอบในวงราชการ มักนําเอาความคิดเรื่อง
ความโปรงใสมาใชเปนองคประกอบบงชี้อัตราการทุจริตคอรัปชั่นและความดอยประสิทธิภาพของ
หนวยงาน(www.transparency.com) ซ่ึงถือวาไมตรงนัก เพราะความไมโปรงใสเปนเพียงสมุฏฐาน
หนึ่งของการคอรัปชั่นเทานั้น 

  พฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่น 
 การทุจริตคอรัปชั่น คือ พฤติกรรมที่เจาหนาที่ของหนวยงานอาศัยอํานาจหนาที่กระทําการใดๆ 
ในลักษณะซอนเรน เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนสวนตน ในทางตรงกันขาม ความโปรงใสหมายถึง  
พฤติกรรมที่รูเห็นไดอยางชัดเจนวาเจาหนาที่ของหนวยงานอาศัยอํานาจหนาที่กระทําการใดๆ เพื่อ
ประโยชนของหนวยงานหรือประโยชนสาธารณะ(Robert  Klitgaard, 2000) การทุจริตคอรัปชั่นมีทั้งใน
หนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชน มีมาตั้งแตบรรพกาลเมื่อเร่ิมตนสังคมมนุษยและมีความ
เปลี่ยนแปลงซับซอนขึ้นตามสภาพการณเปลี่ยนแปลงทางสังคมของมนุษย 

 ประเภทของคอรัปชั่น  
 จากการศึกษาแบบวิเคราะหองคประกอบ คอรัปชั่นในวงราชการไทยแบงออกได 2 ประเภท 
คือ การฉอราษฎร และ การบังหลวง รวมเรียกวา การฉอราษฎรบังหลวง  (พรศักดิ์  ผองแผว, 2544) 
 การฉอราษฎร   
  ปรากฏมากในเรื่อง กินเศษกินเลย  ยักเอาบางสวนไวเปนของตน,  กินใตโตะ รับประโยชนจาก
การบริการโดยไมถูกกฎหมาย, กินเปลา เรียกทรัพยสินเพื่อแลกกับประโยชน, กินนอกกินใน เอา
ประโยชนเกินจากราคา ,  กินตามน้ํา  หารายไดจากการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง ,  รับสินบน  
รับประโยชนตอบแทน, จูงใจ หนวงเหนี่ยว กล่ันแกลง เรียกรอง ขมขู  บังคับ เพื่อประโยชนสวนตน
หรือพวกพอง, และการกระทําผิด บิดเบือน หลีกเลี่ยง ฝาฝนกฎระเบียบ   
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 การบังหลวง  
  ปรากฏมากในเรื่อง การปลอมแปลงเอกสาร หลักฐาน เพื่อผลประโยชน, การลักขโมย การเอา
ส่ิงที่ตนไมมีสิทธิหรือไมไดรับอนุญาต, การเอื้อใหหลีกเลี่ยงภาษี  ทั้งทางตรง และทางออม, และการ
ใชความรุนแรง ทุบตี ทําราย ขูเข็น จนถึงพยายามฆา 

  ความโปรงใสกับการทุจริตคอรัปชั่น 
 ความโปรงใสไมไดหมายถึงการปลอดคอรัปชั่น ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมคอรัปชั่นมักจะ
เปลี่ยนแปลงไปใหแนบเนียนไปเรื่อยๆ  กลาวอีกนัยหนึ่ง ความแนบเนียนของการทุจริตคอรัปชั่น
ตองการความละเอียดละออของความโปรงใสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากความโปรงใสยังคงที่ก็จะเกิดสภาพ
ทึบหรือลาหลัง (transparency lag) นั่นคือความโปรงใสมีนัยแหงความสัมพัทธ (relative) อยูดวย ดังที่
ปรากฏอยูในการตรวจสอบหรือตรวจเช็คเรื่องตางๆ ทั่วไป 

 นัยสําคัญที่ทําใหความโปรงใสมีลดต่ําลงโดยปริยาย (lag)  คือ (1) การเลือกนําเอาหลักการที่
เปนสากลนิยมแตละชวงสมัยมาเปนตัวกําหนดประเด็นเรื่อง ทําใหเร่ืองนั้นดูสมเหตุสมผลตามขออาง 
เรียกกันในปจจุบันวา “ทุจริตเชิงนโยบาย”  (2) การนําเอานโยบายที่ทุจริตคอรัปชั่นมาปฏิบัติโดย
กฎหมาย เรียกวา “ทุจริตโดยไมบกพรอง” (ตรงกันขามกับ “บกพรองโดยสุจริต) และ(3) มีการพรางตา
โดยเทคนิคพัฒนาการ เรียกวา “ทุจริตอยางแนบเนียน” ซ่ึงแมจะมีความโปรงใสอยางปกติก็ไมสามารถ
ตรวจสอบขอเท็จจริงได นัยนี้ตองการอัตราความโปรงใสเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีก(วุฒิพงษ  เพรียบจริยวัฒน, 
2545) 

  ความโปรงใสกับธรรมาภิบาล 
 ความโปรงใสเปนองคประกอบหนึ่งของธรรมาภิบาล ( g o o d  g o v e r n a n c e ) (สํานกั
นายกรัฐมนตร,ี  2544)  ซ่ึงประกอบดวย (1)  หลักนิตธิรรม  (2)  หลักคุณธรรม  (3)  หลักความ
โปรงใส (4)  หลักความมีสวนรวม  (5)  หลักภาวะพรอมรับผิด และ (6)  หลักความคุมคา 

 ความโปรงใสซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของธรรมาภิบาลมีความเกีย่วพนักับปจจยัอ่ืนๆ อีก 5 
ประการที่กลาวมาแลวขางตนอยางใกลชิด ( in ter -corre la t ions)   ในลักษณะเชนนี้จึงใชดัชนช้ีีวัด

รวมกันไดจํานวนมาก 

  องคประกอบและดัชนีวัดของความโปรงใส 
 ความโปรงใส  จากขอสรุปผลการวิจัย(พรศักดิ์ ผองแผว, 2544) ปจจัยที่มีผลกระทบอยาง
สําคัญในเรื่องความโปรงใสประกอบดวย 4 ตัวแปร คือ (1)  ความโปรงใสดานโครงสราง  (2)  ความ
โปรงใสดานการใหคุณ (3)  ความโปรงใสดานการใหโทษ และ (4) ความโปรงใสดานการเปดเผย   
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  โครงสรางแนวความคิดเรื่องความโปรงใส  

 จากการวิจัยเพื่อสรางดัชนีช้ีวัดคอรัปชั่นในบริบทของสังคมไทย พบปจจัยที่สามารถนํามา
บงชี้ความโปรงใส โดยมีอํานาจในการอธิบาย (eigence value) ปรากฏการณไดอยางสําคัญอยู 4 ดาน 
คือ ดานโครงสราง ดานการใหคุณ ดานการใหโทษ และดานการเปดเผย (พรศักดิ์ ผองแผว, 2544) 
ดังนี้ 

  1.   ความโปรงใสดานโครงสราง  
 ประกอบดวยตัวแปรยอยดังตอไปนี้คือ มีการตรวจสอบภายในที่เขมแข็ง เชน มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสอบสวน เปนตน (.819) โปรงใส เห็นระบบงานทั้งหมดไดอยางชัดเจน 
(.790) ประชาชนเขามามีสวนรวม รับรูการทํางาน (.779) มีเจาหนาที่มาดวยระบบคุณธรรม มี
ความสามารถสูง มาอยูใหมมากขึ้น (.762) มีการตั้งกรรมการหรือหนวยงานตรวจสอบขึ้นมาใหม (.704) 
มีระบบการเงินและพัสดุที่รัดกุม (.685)  ตามลําดับ โดยสามารถอธิบายคาความแปรปรวนไดรอยละ 
57.540 
  2.  ความโปรงใสดานการใหคุณ  
 ประกอบดวยตัวแปรยอยดังตอไปนี้คือ มีคาตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ 
(.897) มีคาตอบแทนเพิ่มสําหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (.885) มีคาตอบแทนพิเศษใหกับ 
เจาหนาที่ที่ซ่ือสัตย (.852) มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับคาใชจาย (.615) ตามลําดับ โดยสามารถ
อธิบายคาความแปรปรวนไดรอยละ 67.292 
  3.  ความโปรงใสของการใหโทษ  
 ประกอบดวยตัวแปรยอยดังตอไปนี้คือ มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ (.833)  มี
วิธีการพิจารณาลงโทษผูทําผิดอยางยุติธรรม (.831)  มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุแหงการ
กระทําผิด (.826)   มีระบบการฟองรองผูกระทําผิดที่มีประสิทธิภาพ (.815)   หัวหนางานลงโทษผู
ทุจริตอยางจริงจัง (.808)  มีการปรามผูสอทุจริตใหเลิกความพยายามทุจริต (.805) มีกระบวนการ
ยุติธรรมที่รวดเร็ว (.805) ตามลําดับ โดยสามารถอธิบายคาความแปรปรวนไดรอยละ 60.810 

  4. ความโปรงใสดานการเปดเผย  
 ประกอบดวยตัวแปรยอยดังตอไปนี้คือ ประชาชนไดเขามารับรู การทํางานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (.834) ประชาชนและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดหา การใหสัมปทาน การออก
กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ (.870) ประชาชน ส่ือมวลชน และองคกรพัฒนาเอกชน ไดมีโอกาส
ควบคุมฝายบริหารโดยวิธีการตางๆ มากขึ้น (.873) มีการใชสมาคมวิชาชีพภายนอกเขามารวม
ตรวจสอบ (.570)  ตามลําดับ โดยสามารถอธิบายคาความแปรปรวนไดรอยละ 68.195 
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  ดัชนีวัดความโปรงใส 
 ตอไปนี้เปนแบบสอบถามหรือดัชนีวัด (indicators) ของแตละตัวแปรยอยของความโปรงใส 
ซ่ึงอาจมีไดทั้งในลักษณะดัชนีวัดที่ระบบ (system) และดัชนีวัดที่เปนกระบวนการ (processes)  
(พรศักดิ์ ผองแผว, 2544) 

 พิสัยของคาคําตอบ (range of values) สําหรับแตละขอ อาจจะใชเพียง “มี” หรือ “ไมมี” หรือ
อาจพิจารณาน้ําหนักของคําตอบ “มี” “ไมมี” ในอัตราที่แตกตางกันก็ได ดังเชน Thurstone Scale แตอาจจะ
ทําใหเกิดความยุงยากขึ้นมากในการดําเนินการ หรือถาจะทําเปนขอคําตอบหลายขอก็จะตองพิจารณาความ
เปนมิติเดี่ยว (unidismensionality) ดวย ดังตัวแบบของ Guttman Scale  

  1.   ความโปรงใสดานโครงสรางของระบบงาน  
   1.1 ระบบของหนวยงานโปรงใส รู เห็นระบบงานทั้งหมดไดอยางชัดเจน 
   1.2  มีระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานที่เขมแข็ง 
   1.3  มีการปรับปรุงหนวยงานตรวจสอบใหมใหเหมาะสมสถานการณอยูเสมอ 
   1.4  ประชาชนเขามามีสวนรวมรับรูการทํางานของหนวยงาน 
   1.5  หนวยงานมีระบบบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกุม 
   1.6  มีบุคลากรใหมๆ เขามาอยูในหนวยงานดวยระบบคุณธรรมและมีความสามารถสูง
มากขึ้น 
  2.  ความโปรงใสดานระบบการใหคุณ  
   2.1  มีผลประโยชนใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ 
   2.2  มีผลประโยชนใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง 
   2.3  มีผลประโยชนใหแกบุคลากรที่ซ่ือสัตย 
   2.4  มีระบบรายไดหรือผลประโยชนเกื้อกูลรองรับมาตรฐานคาใชจายที่สูงขึ้น 
  3.  ความโปรงใสของระบบการใหโทษ  
   3.1  มีระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับการฟองรองผูกระทําผิด 
   3.2  มีระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับการตรวจสอบการทํางานในหนวยงาน 
   3.3  มีวิธีการที่ยุติธรรมสําหรับพิจารณาลงโทษผูทําผิด 
   3.4  กระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว 
   3.5  มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุและพฤติการณของการกระทําผิด 
   3.6  หัวหนางานลงโทษผูทุจริตหรือดอยประสิทธิภาพอยางจริงจัง 

3.7 มีการปองปรามผูสอทุจริตหรือดอยประสิทธิภาพใหปรับปรุงตน 
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  4.   ความโปรงใสดานการเปดเผยของระบบงาน 
   4.1   ประชาชนไดเขารับรูการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
   4.2  ประชาชนและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดหา การใหสัมปทาน  
การออกกฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ 
   4.3  ประชาชน ส่ือมวลชน และองคกรพัฒนาเอกชน ไดมีโอกาสควบคุมฝายบริหาร
โดยวิธีการตางๆ มากขึ้น 

4.4 มีการใชสมาคมวิชาชีพเขามารวมตรวจสอบหนวยงาน 

 
  3.1.4 หลักการมีสวนรวม 
 
  การมีสวนรวมของประชาชนปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-
2529) เปนตนมา และรัฐไดใชการมีสวนรวมนี้เปนเครื่องมือใหประชาชนเขารวมโครงการของรัฐ 
สวนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 8 และ 9  ไดใหความสําคัญกับหลักการมีสวนรวมวา
เปนสวนสําคัญของระบบบริหารจัดการที่ดี โดยเปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและ
รวมตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ ( สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2544:26) สําหรับความหมายของการมีสวนรวมนั้น  ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(http://rirs3.royin.go.th/ridictionary/lookup.html, jan5, 2002) ไมปรากฏ มีเพียงคําวา รวม ซ่ึงแปลวา 
มีสวนรวมอยูดวยกัน เชนรวมกิน รวมนอน มีสวนรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เชนรวมใจ รวมสามคัค ี
อยางไรก็ตามไดมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายไวตางกัน ดังตอไปนี้ 
  การมีสวนรวมของประชาชน  (Public Part icipat ion)  หมายถึง  การกระจายโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสนิใจในเรื่องตางๆ รวมท้ังการ
จัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาต ิ ซ่ึงจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชน  โดยการใหขอมูล  แสดงความคดิเห็น  ใหคําแนะนําปรึกษา  รวมวางแผน  รวมปฏิบัติ  รวม
ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน (สถาบันพระปกเกลา,  2544)  
 การมีสวนรวมของประชาชนวา  หมายถึง การที่ประชาชนไมวาของปจเจกชน บุคคลหรือ
กลุมคนที่เห็นพองตองกันและเขามารับผิดชอบเพื่อการดําเนินการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่ตองการ โดยใชคุณสมบัติสวนตัวในดานความรูความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู เขาไป
รวมคิดตัดสินใจในขั้นตอนตางๆ ของกิจกรรมหนึ่งๆ ดวยตนเองหรือองคกรที่ประชาชนจัดตั้งขึ้น
อยางมีเสรีภาพและเสมอภาคเพื่อใหบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค (กรรณิการ  ชมดี, 2524: 
9 และ เฉลิม  เกิดโมลี, 2543 : 3) 
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 การมีสวนรวม เปนเรื่องที่เกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณ
กลุม ซ่ึงผลของการเกี่ยวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้น กับ
ทั้งทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย (นิรันดร  จงวุฒิเวศย, 2527: 183) และมี
การเห็นพองตองกัน ซ่ึงจะตองมีมากพอ จนเกิดการริเร่ิมโครงการเพื่อการนั้นๆ เหตุผลเบื้องแรกของ
การที่คนเราสามารถรวมกันไดก็ควรจะตองมีความตระหนักวาการปฏิบัติการทั้งหมด หรือการกระทํา
ทั้งหมดที่ทําโดยบุคคลหรือในนามกลุมตองกระทําผานองคการ ดังนั้นองคการตองเปนเสมือนตัวนํา
ใหบรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตองการได (อาภรณพันธ  จันทรสวาง, 2522: 19)   
 สําหรับการเขามามีสวนรวมของชาวชนบทวา เปนกระบวนการเรียนรูซ่ึงกันและกันของทุก
ฝาย และยังอาจเปนการปูพื้นฐานมั่นคงสําหรับวิวัฒนาการไปสูการปกครองตนเองของทองถ่ินไดใน
บั้นปลาย  จุดเริ่มตนของการมีสวนรวมของประชาชนวา เร่ิมตนจากการเขารวมกิจกรรมที่แตละคนมี
ผลประโยชนเกี่ยวของและสนใจเปนเรื่องๆไป เชน  การสรางแหลงกักเก็บน้ําฝน  การศึกษา   การ
สาธารณสุข  เปนตน  ขอสําคัญกิจกรรมเหลานี้จะตองสัมพันธกับปญหาและความตองการของ
ชาวบาน(เสนห  จามริก, 2523: 29)   
  มีผูใหความหมายของการมีสวนรวมทั้งในความหมายกวางและในความหมายที่เฉพาะไววา
(นรินทรชัย  พัฒนพงศา, 2533: 19-20) 
    (1)  การมีสวนรวม  คือ  การพิจารณาถึงการมีสวนชวยเหลือโดยสมัครใจโดย
ประชาชนตอโครงการใดโครงการหนึ่งของโครงการสาธารณะตางๆ ที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนา
ชาติแตไมไดหวังวาจะใหประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือวิจารณเนื้อหาของโครงการ 
   (2) การมีสวนรวมในความหมายที่กวาง หมายถึง การใหประชาชนในชนบทรูสึก
ตื่นตัวเพื่อที่จะทราบถึงการรับความชวยเหลือและตอบสนองตอโครงการพัฒนา ขณะเดียวกันก็
สนับสนุนความคิดริเร่ิมของคนในทองถ่ิน 
   (3) ในเรื่องของการพัฒนาชนบท การมีสวนรวม  คือ  การใหประชาชนเขามา
เกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดําเนินการ และรวมรับผลประโยชนจากโครงการ
พัฒนา   นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับความพยายามที่จะประเมินผลโครงการนั้นๆ ดวย 

   (4) การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนานั้นอาจเขาในอยางกวางๆ ไดวา  คือ  
การที่ประชาชนไดเขารวมอยางแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจตางๆ ในเรื่องที่จะมีผลกระทบตอเขา 
   (5) การมีสวนรวมในชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนจะมีทั้ง สิทธิ และหนาที่ ที่จะ
เขารวมในการแกปญหาของเขา มีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะสํารวจตรวจสอบความจําเปนในเรื่อง
ตางๆ การระดมทรัพยากรทองถ่ิน และเสนอแนวทางแกไขใหมๆ เชนเดียวกับการกอตั้งและดํารง
รักษาองคกรตางๆ ในทองถ่ิน 
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   (6) การมีสวนรวมนั้นจะตองเปนกระบวนการดําเนินการอยางแข็งขัน  ซ่ึงหมายถึงวา
บุคคลหรือกลุมที่มีสวนรวมนั้นไดเปนผูมีความริเร่ิมและไดมุงใชความพยายามตลอดจน   ความเปน
ตัวของตัวเองที่จะดําเนินการตามความริเร่ิมนั้น 
   (7) การมีสวนรวม  คือ  การที่ไดมีการจัดการที่จะใชความพยายามที่จะเพิ่ม
ความสามารถที่จะควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบันตางๆ ในสภาพสังคมนั้นๆ   ทั้งนี้โดยกลุม
ที่ดําเนินการ และความเคลื่อนไหวที่จะดําเนินการนี้ไมถูกควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบตางๆ 

 
กระบวนการมสีวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเปาหมายโดยรวม

เพื่อที่จะใหเกดิการตัดสินใจที่ดีขึ้นและไดรับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซ่ึงเปาหมายของ
กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน ก็คือ การใหขอมูลตอสาธารณชนและใหสาธารณชนแสดง
ความคิดเหน็ตอโครงการที่นําเสนอหรือนโยบายรัฐ และมีสวนรวมในการแกปญหาเพื่อหาทางออกที่
ดีที่สุดสําหรับทุกๆคน Creighton (วันชยั  วฒันศัพท, ผูแปล, 2543: 19) 

 
  โดยองคประกอบของการมีสวนรวมมี 3 ดาน  คือ  
   1.  ตองมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย การใหประชาชนเขารวมในกิจกรรมหนึ่งๆ 
จะตองมีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนวาเปนไปเพื่ออะไร ผูเขารวมจะไดตัดสินใจถูกวาควรเขา
รวมหรือไม 
   2.  ตองมีกิจกรรมเปาหมาย การใหประชาชนเขามีสวนรวมตองระบุลักษณะของ
กิจกรรมวามีรูปแบบและลักษณะอยางไร เพื่อที่ประชาชนจะไดตัดสินใจวาควรเขารวมหรือไม 
   3.  ตองมีบุคคลหรือกลุมเปาหมาย การใหประชาชนเขามีสวนรวมจะตองระบุ
กลุมเปาหมาย อยางไรก็ตามโดยทั่วไปกลุมบุคคลเปาหมายมักถูกจํากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงค
ของการมีสวนรวมอยูแลวโดยพื้นฐาน 

อยางไรก็ดกีระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอาจจะไมสามารถกระทําไดในทุกๆ 
ประเด็น ดังนัน้จึงมีแนวทางทั่วๆไปบางประการเกีย่วกับประเด็นที่ควรใชกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน ประเด็นตางๆที่ตองการกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนไดแก (วนัชัย   วัฒนศัพท, ผู
แปล, 2543: 43-45 ) 
   •  การตัดสินใจจะมีผลกระทบตอบางคนมากกวาบางคน 
   • การตัดสินใจจะมีผลกระทบตอผลประโยชนส่ิงที่เขามใีชอยูแตเดิมมา 
   • การตัดสินใจที่เกีย่วของกบัเรื่องที่มีความขัดแยงอยูกอนแลว 
   • ความจําเปนเพื่อใหมกีารสนับสนุนตอผลการตัดสินใจ 
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สําหรับเงื่อนไขพื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชน ควรประกอบดวย  (เฉลิม  เกิดโมลี, 
2543 : 2)    
   1. การมีอิสรภาพ การเขารวมตองเปนไปดวยความสมัครใจการถูกบังคับใหรวมไม
วาจะในรูปแบบใดไมถือวาเปนการมีสวนรวม 
   2.  การมีความเสมอภาค   ประชาชนเขารวมในกิจกรรมใดจะตองมีสิทธิเทาเทียมกับ
ผูเขารวมคนอื่นๆ 
   3.  การมีความสามารถ   ประชาชนหรือกลุมเปาหมายจะตองมีความสามารถพอที่จะ
เขารวมในกิจกรรมนั้นๆ  หมายความวา  ในบางกิจกรรมแมจะกําหนดวาผูเขารวมมีเสรีภาพและเสมอ
ภาค แตกิจกรรมที่กําหนดไวมีความซับซอนเกินความสามารถของกลุมเปาหมาย การมีสวนรวมยอม
เกิดขึ้นไมได 

 
   ดังนั้น  การมีสวนรวมของประชาชนจึงมีอยูในเกือบทุกกิจกรรมของสังคมขึ้นอยูกับความ
สนใจและประเด็นในการพิจารณา แตเงื่อนไขพื้นฐานในการมีสวนรวมของประชาชนคือ ประชาชน
ตองมีอิสรภาพ ความเสมอภาพ และความสามารถในการเขารวมกิจกรรม  นอกจากนี้การมีสวนรวม
ตองมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย ตองมีกิจกรรมเปาหมาย และตองมีกลุมเปาหมาย ท้ังนี้เพื่อให
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 
ในการศึกษาครั้งนี้จึงขอใหความหมายของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน วา เปนการ

ใหประชาชนเขามารับรู มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจ และกระบวนการดําเนินการของ
โครงการ และไดรับการเสริมสรางขดีความสามารถในการเขารวม 
 
  ระดับของการมีสวนรวม 
 วิธีการแบงระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชนอาจแบงไดหลายวิธี  ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
และความละเอียดของการแบงเปนสําคัญ  สําหรับการศึกษานี้ขอแบงการมีสวนรวมออกเปนระดับ
ตางๆ ได 4 ระดับ โดยเริ่มตั้งแตการใหขอมูลแกประชาชน ซ่ึงเปนขั้นตอนที่งายและประชาชนจํานวน
มากสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดมาก โดยการใชเครื่องมือตางๆ อาทิ การประชาสัมพันธโดยวิธีตางๆ 
ไปจนถึงขั้นตอนของการมีสวนรวมในระดับขั้นสูงตอไป อาทิ การเปดรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชน  การตัดสินใจ  การวางแผน  การรวมปฏิบัติ  การรวมรับผลประโยชน การควบคุมและ
ติดตามผล  การพิจารณาใหตอเนื่อง หรือถอดถอน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

  1.   ระดับการใหขอมูล  เปนระดับต่ํ าสุดและเปนวิ ธีการที่ง ายที่ สุดของการ
ติดตอส่ือสารระหวางผูวางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อใหขอมูลแกประชาชนเกี่ยวกับการ
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ตัดสินใจของผูวางแผนโครงการ และยังเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นหรือเขามาเกี่ยวของใดๆ  เชน  
การแถลงขาว  การแจกขาว   การแสดงนิทรรศการ   และการทําหนังสือพิมพใหขอมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมตางๆ  

  2.  ระดับการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน เปนระดับขั้นที่สูงกวาระดับแรก  
กลาวคือ ผูวางแผนโครงการเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไดขอมูลมากขึ้น และ
ประเด็นในการประเมินขอดีขอเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เชน การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การริเร่ิมโครงการตางๆ และการบรรยายใหประชาชนฟงเกี่ยวกับโครงการตางๆ แลวขอความคิดเห็น
จากผูฟง รวมไปถึงการรวมปรึกษาหารือ  เปนตน 

  3.  ระดับการวางแผนรวมกัน  และการตัดสินใจ   เปนระดับขั้นที่ สูงกวาการ
ปรึกษาหารือ  กลาวคือ  เปนเรื่องการมีสวนรวมที่มีขอบเขตกวางมากขึ้น มีความรับผิดชอบรวมกันใน
การตัดสินใจ และวางแผนเตรียมโครงการ และเตรียมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ระดับ
นี้มักใชในกรณีที่เปนเรื่องซับซอนและมีขอโตแยงมาก  เชน  การใชกลุมที่ปรึกษาซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของ การใชอนุญาโตตุลาการเพื่อปญหาขอขัดแยง และการเจรจาเพื่อหาทาง
ประนีประนอมกัน เปนตน 

  4.  ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีสวนรวม สรางความเขาใจใหกับสาธารณชน 
เปนระดับขั้นที่สูงสุดของการมีสวนรวม  คือเปนระดับที่ผู รับผิดชอบโครงการไดตระหนักถึง
ความสําคัญและประโยชนที่จะไดรับจากการมีสวนรวมของประชาชนและไดมีการพัฒนาสมรรถนะ
หรือขีดความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชนใหมากขึ้นจนอยูในระดับที่สามารถมีสวนรวม
ไดอยางเต็มที่ และเกิดประโยชนสูงสุด 

 

 จากหลักการพื้นฐานดานระดับของการมีสวนรวมสามารถนํามากําหนดดัชนีวัดไดดังนี้ 
   1.  ดัชนีวัด การมีสวนรวมในระดับการใหขอมูลประชาชน 
    1.   การใหขอมูลแกภายนอกหนวยงาน 
    2.   ประเภทกลุมผูรับขอมูล 
    3.   การใชส่ือในการใหขอมูล 
    4.   ความถี่ในการใหขอมูล 
    5.  ชองทางการเขาถึงขอมูล 
  2 .   ดัชนี วัด  การมีสวนรวมในระดับรับฟงความคิดเห็นความคิดเห็น  และ
ปรึกษาหารือ 
   1.   มีการรับฟงความคิดเห็นจากภายนอกหนวยงาน 
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   2 .  กลุมบุคคลที่หนวยงานรับฟงความคิดเห็น 
   3.  ความเต็มใจในการรับฟงความคิดเห็น 
    4.  ความตั้งใจในการรับฟงความคิดเห็น 
    5.  การเห็นคุณคาของการรับฟงความคิดเห็น 
    6.  การทิ้งชวงการตัดสินใจหลังการรับฟงความคิดเห็นของ 
  3.  ดัชนีวัด การมีสวนรวมในระดับวางแผน/ตัดสินใจ  
   1 .   มีการรวมวางแผนตัดสินใจในระดับตางๆ  (นโยบาย  – แผน   -  
โครงการ  - กิจกรรม) 
   2.  รูปแบบกระบวนการตัดสินใจ 
    3.  มิติของเวลากับการตัดสินใจ 
    4.  ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
    5.  กระบวนการใชกรรมการในการตัดสินใจ 
  4.  พัฒนาศักยภาพในการมีสวนรวม สรางความเขาใจใหกับสาธารณชน 
   1.  มีการลงทุนของหนวยงาน 
   2.  มีกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชน 
 
  3.1.5 หลักสํานึกรับผิดชอบ 
  แนวทางการวัดระดับของสํานึกรับผิดชอบ(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 
2545) ระบบสํานึกรับผิดชอบจะตองมีลักษณะที่สําคัญ 6 ประการ (ปรับปรุงจาก Mark Samual,2000) 
ดังตอไปนี้  คือ 
  1. การมีเปาหมายที่ชัดเจน (Clear Intention)   
  การมีเปาหมายชัดเจนเปนสิ่งสําคัญสิ่งแรกของระบบสํานึกรับผิดชอบกลาวคือ องคการ
จะตองทําการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคของการปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมใหมใหชัดเจนวา
ตองการบรรลุอะไรและเมื่อไรที่ตองการเห็นผลลัพธนั้น 
    2.  ทุกคนเปนเจาของรวมกัน (Interlocking Ownership)  
  จากเปาหมายที่ไดกําหนดเอาไว ตองประกาศใหทุกคนไดรับรูและเกิดความเขาใจ ถึงสิ่งที่
ตองการบรรลุ และเงื่อนไขเวลาที่ตองการใหเห็นผลงาน เปดโอกาสใหทุกคนไดเปนเจาของ โครงการ
สรางวัฒนธรรมนี้รวมกัน เพื่อใหเกิดการประสานกําลังคนรวมใจกันทํางาน เพื่อผลิตภาพโดยรวมของ
องคการ 
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  3.  การปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Execution)  
   ความสําเร็จของการสรางวัฒนธรรมสํานึกรับผิดชอบ อยูที่ความสามารถของหนวยงานใน
การสื่อสารสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นในองคการ ผูบริหารใหความสนับสนุน แนะนํา ทําการตัดสินใจ
อยางมีประสิทธิภาพและมีการประสานงานรวมมือกันทํางานระหวางหนวยงานตางๆในองคการ 
  4.  การจัดการพฤติกรรมท่ีไมเอ้ือการทํางานอยางไมหยุดยั้ง (Relentless Attack of 
Dysfunctional Habits) 
  ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงนับวาเปนเรื่องปกติ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมักจะมีการ 
ตอตานการเปลี่ยนแปลงเสมอ หนวยงานตองมีมาตรการในการจัดการกับพฤติกรรมการ  ตอตานการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวเพื่อใหทุกคนเกิดการยอมรับแนวความคิดและเทคโนโลยีใหมๆ 
  5.  การมีแผนการสํารอง (Responsive Recovery)  
  สวนประกอบสําคัญขององคการที่มีลักษณะวัฒนธรรมสํานึกรับผิดชอบ ตองมีการวางแผน
ฟนฟู  ที่สามารถสื่อสารใหทุกคนในองคการไดทราบและเขาใจถึงแผน และนโยบายของ  องคการ 
และที่สําคัญคือ ตองมีการกระจายขอมูลขาวสารที่ถูกตองสมบูรณ อยางเปดเผย 
  6.  การติดตามและประเมินผลการทํางาน (Ruthless Measuring of Results)  
 ลักษณะสุดทายของสวนประกอบองคการที่มีระบบสํานึกรับผิดชอบ คือการติดตามและ
ประเมินผงลานอยางสม่ําเสมอ จากการดําเนินการปฏิบัติงานตาม แผนงานที่ไดกําหนดไว องคการ
จําเปนตองมีการติดตามและประเมินผลการทํางานเปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อตรวจสอบดูวา
ผลงานนั้นเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพงานที่กําหนดไวหรือไม ผลงานที่พบวายังไมเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดตองมีการดําเนินการแกไขในทันที ขณะที่ผลงานที่ไดมาตรฐานตองไดรับการ
ยอมรับยกยองในองคการ 

 
  ลักษณะองคการที่มีสํานึกรับผิดชอบ 

  องคการที่มีระบบสํานึกรับผิดชอบจะมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 
  1.  มีการทําขอตกลงสองฝาย 
   องคการที่มีระบบสํานึกรับผิดชอบ จะตองมีการเจรจาพูดคุยกนัระหวางเจานายและลูกนอง 
เกี่ยวกับเปาหมายและภารกจิของงานที่จะทําในปจจุบันและอนาคต และสิ่งที่องคการมุงหวังจาก
บุคลากรผูนั้น เพื่อใหบุคลากรผูนั้นสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวได องคการและผู
บังคับ-บัญชาตองใหการสนบัสนุน จากนัน้จะมกีารทําเปนขอตกลงเกีย่วกับภารกจิ ความมุงหวัง และ
การสนับสนุนที่ชัดเจน เปนที่ยอมรับกันทัง้สองฝาย 
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 2.  แบงปนขอมูล 
  ลักษณะประการที่สองขององคการที่มีลักษณะของระบบสํานึกรับผิดชอบคือ ตองมีการ
แบงปน ขอมลู และทรัพยากรกัน ไมมกีารหวงขอมูล มีการกระจายของขอมูลขาวสารกันอยาง ทัว่ทั้ง
องคการ เพื่อปองกันการระแวงสงสัยซ่ึงกันและกัน 

 
 3.  แกไขความขัดแยง 
 หากมีความขัดแยงเกิดขึ้นในหนวยงาน องคการจะตองมีการดําเนินการแกไข ไมปลอยให
ความขัดแยงมีอยูตอไปจนมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานและบานปลายจนยากแกการดําเนินการแกไข
ในภายหลัง 
 
 4.  ใหความสนับสนุนและแนวทาง 
 การปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ในองคการจะสามารถทําไดอยางราบรื่นปราศจากปญหา หาก
องคการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหชัดเจนและผูปฏิบัติไดรับการสนับสนุนทั้งในแงของ
ทรัพยากร ที่จําเปนแกการปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงตามที่ไดรับมอบหมายและคําแนะนําปรึกษาหารือ 
คอยเปนพี่เล้ียงและใหกําลังใจจากหัวหนางาน 
 
 5.  เนนเปาหมายมากกวาตําแหนง 
 ประการที่หา ของลักษณะองคการที่มีระบบสํานึกรับผิดชอบ คือ การเลือกเฟนบุคคลมา
ทํางานโดยดทูีเ่ปาหมายของหนวยงานหรอืองคการ กลาวคือ ดูวาเขามีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน
หรือไม มากกวาดวูาบุคคลนั้นอยูตําแหนงใด  

 
 6.  สรางระบบงานและฝกอบรม 
 มีการทํางานที่เปนระบบ บุคคลที่ เกี่ยวของสามารถประสานการทํางานกันไดอยางดีมี
ประสิทธิภาพ ไมมีการเกี่ยงงานและปดหนาที่ความรับผิดชอบ และมีการฝกอบรมบุคลากรใน
หนวยงานใหสามารถ ปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบของระบบงานที่คิดสรางขึ้นมาไดอยาง
ถูกตองใน คร้ังแรกที่เร่ิมปฏิบัติงาน ตามระบบงานใหม (Right the First Time and Right Every Time) 
เพื่อมิใหเกิดความสูญเสีย เวลา และสูญเปลาทรัพยากรในการทํางานอยางลองผิดลองถูกหากไมไดมี
การอบรมวิธีการ ปฏิบัติงานตามระบบงานใหม 
 
 7.  มีดัชนีวัดผลงานชัดเจน 
 มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะเพื่อใหทราบถึงความกาวหนา หรือลมเหลว 
ของการปฏิบัติงานซึ่งในที่นี้องคการตองกําหนดดัชนีช้ีวัดผลความสําเร็จของงาน (Critical  Key 
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Success Factor)ใหชัดเจน การสรางดัชนีช้ีวัดนี้ควรเปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดมีสวนรวม ใน
การกําหนด เพื่อใหเปนที่ยอมรับและนําไปปฏิบัติทั่วกัน ไมเกิดการตอตานและทราบในทิศทาง การ
ปฏิบัติงานในองคการ หากเปนไปได ควรมีการเปดเผยและประกาศใหทราบทั่วกัน 
 
 8.  มีการจัดการกับผูไมมีผลงาน (Non-Performers) 
  มีการจัดการกับผูที่ ไมทํางาน  หรือไมมีผลงานปรากฎ   จะตองมีมาตรการในการ 
จัดการกับบุคคลเหลานี้ ซ่ึงอาจใชมาตรการการพูดคุย วากลาวตักเตือนใหปรับปรุงตัวเอง จนกระทัง่ใช
มาตรการขั้นเด็ดขาด เชน ไมขึ้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน พักงาน หรือ ใหออกจากงาน เปนตน ทั้งนี้
องคการอาจใชมาตรการทางสังคมประกอบ เชนการกดดันจากเพื่อนรวมงาน (Peer Pressure) เปนตน 
 

9.  ปฏิบัติตามพันธกิจท่ีตกลง 
  การที่บุคลากรทุกคนมีจิตสํานึกในการ ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายที่ไดทําการตกลงกัน
เอาไวใหสําเร็จลุลวงไป ถาไมสามารถปฎิบัติได จะตองรีบสื่อสารใหเพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชา
ทราบทันที เพื่อแกไขไดทันทวงที 

 
10.  ยอมรับและยกยองสมาชิก 

  จะตองมีการยอมรับผลงาน ที่ประสบความสําเร็จ  มีการใหเกียรติและยกยองทีมงาน (ไมใช
ยกยองตัวบุคคล) ที่นําองคการไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 
 
  ดัชนีวัดการมีลักษณะองคประกอบของระบบสํานึกรับผิดชอบ 
  จากการศึกษาเรื่องหลักการสํานึกรับผิดชอบในขางตนจึงนํามาสูการจัดทําดัชนีวัดระดับของ
พฤติกรรมสํานึกรับผิดชอบในองคการ โดยการทําดัชนีดัชนีวัดระดับสํานึกรับผิดชอบ ซ่ึงสามารถแบง
ออกเปน เปน 6 ดัชนีหลัก ไดดังตอไปนี้ 
   1.  หนวยงานมีการสรางความเจาของรวมกัน  
   2.  หนวยงานมีเปาหมายที่ชัดเจน 
   3.  หนวยงานมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ  
   4.  หนวยงานมีระบบติดตามประเมินผล  
   5.  หนวยงานมีการจัดการกับผูไมมีผลงาน  
   6.  หนวยงานมีแผนสํารอง  
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  3.1.6 ความคุมคา 
 
  ดัชนีวัดหลักพิจารณา หลักยึดในการสรางระบบบริการกิจการบานเมืองสังคม 6  ประการของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 
โดยใหความหมายหลักความคุมคา คือ การบริหารจัดการและการใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรค
สินคาและบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นไดกลาวถึงกลยุทธของภาครัฐตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ถือประชาชนเปนเปาหมายสูงสุดในการทํางาน โดยแนวปฏิบัติตองเรงสรางมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ 
และใหเปนไปตามเจตรมณของพ.ร.บ. วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

ในป พ.ศ. 2542 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดเสนอองคประกอบของหลัก
ความคุมคา คือผูรับบริการไดรับความพึงพอใจใน การทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงดาน
ปริมาณและคุณภาพ ความสัมฤทธิ์ผลของโครงการตางรวมถึงความประหยัดงบประมาณ 

นอกจากนั้น จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ได
สะทอนแนวคิดที่เกี่ยวของกับหลักความคุมคา คือการเพิ่มพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ภาครัฐในการบริหารรัฐกิจและการจัดการพัฒนาประเทศ และการดําเนินการตาง ๆ เพื่อประโยชนแก
ประชาชน 

จากกลยุทธของภาครัฐในสวนของหลักความคุมคา องคประกอบของหลักความคุมคาของ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และแนวคิดหลักความคุมคาของแผนพัฒนาฉบับที่ 8 
สามารถนํามากําหนดดัชนีวัดยอย 1.1-1.5, 2.1และ 2.3โดยเนนความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิ 
มาตรฐานการดําเนินงานและการใชบริการ ความพึงพอใจของประชาชน 

การที่ดัชนีวัดหลักความสามารถในการแขงขันนั้นทั้ง 3 หนวยงานมิไดกลาวถึงการพิจารณา
ในรายละเอียด อยางไรก็ตามจากดัชนีการวัดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย (จารุมา ธัช
กุล, 2541) การวิเคราะหสถานภาพในการแขงขันของไทยในเศรษฐกิจโลก กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย : 17-20 ) ดานทรัพยากรมนุษยและศักยภาพของประชากร สวนหนึ่งวัดจากจํานวน
ช่ัวโมงการทํางานเฉลี่ยของแรงงาน การเรียนรูหรือการศึก รายได ฯลฯ ดานความสามารถของรัฐ ดัชนี
วัดที่สําคัญ คือ โครงรายจาย รายรับ การกระจายอํานาจ การรับสินบนและคอรัปชั่น และจากแนวคิด
ของ Michael E.Porter(Poter,  M.E. 1990) ปจจัยที่มีผลตอการแขงขันของอุตสาหกรรมนั้น ปจจัยที่
นํามากําหนดตั้งชี้วัดยอยในการศึกษานี้ คือ การพัฒนาทรัพยากรอยางตอเนื่องทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพ สวนตนทุนควร จะตองลดลงเมื่อมีการขยายการผลิตและบริการ ปจจัยการผลิตนั้นตองมี
คุณภาพ และเพียงพอในการผลิตบริการผูผลิตควรมีการพัฒนาการผลิต มีสินคาและบริการใหม มีกล
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ยุทธในการผลิตและการจัดการที่ดี เหตุสุดวิสัยตาง ๆ จะมีผลตอความไดเปรียบในการแขงขัน 
นอกจากนั้นนโยบายของรัฐบาลจะสงผลตอตนทุนและความสามารถในการแขงขัน 
  จากตัวช้ีที่เปนดัชนีวัดการแขงขันนี้ไดนํามากําหนดดัชนีวัดยอย 1.1-1.5, 2.1-2.3 และ 3.1-3.4   
ดังนั้นการพิจารณาหลักความคุมคาในการศึกษานี้แบงตัวช้ีหลักเปน 3  ตัวช้ีหลัก โดยแตละตัวช้ีหลักมี
ตัวช้ียอย ดังนี้  
  1. การประหยัด ดัชนีวัดยอย คือ 
   1.1 การทํางานและผลตอบแทนบุคลากรเปนไปอยางเหมาะสม 
   1.2 การไมมีความขัดแยงเรื่องผลประโยชน 
   1.3 การมีผลผลิตหรือบริการไดมาตรฐาน 
   1.4 การมีการตรวจสอบภายในและการจัดทํารายงานการเงิน 
   1.5 การมีการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ดัชนีวัดยอยคือ 
   2.1 มีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
   2.2 มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   2.3 มีการใชผลตอบแทนตามผลงาน 
  3. ความสามารถในการแขงขัน ดัชนีวัดยอยคือ 
   3.1  การมีนโยบาย แผน วิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาหมาย 
   3.2  การมีการเนนผลงานดานบริการ 
   3.3  การมีการประเมินผลการทํางาน 
   3.4  ผูบริหารระดับสูงมีสภาวะผูนํา 

 
  จากแนวคิดดังกลาว คณะวิจัย ไดนํามาจัดทําองคประกอบของหลักการทั้ง 6 หลัก ตลอดจน
ใสรหัสเพื่อสะดวกตอการนําไปใชงาน ดังจะกลาวในสวนตอไป 
 
  3.2. การกําหนดองคประกอบของดัชนีวัด 
  การจําแนกองคประกอบของหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 เมื่อจัดทํากรอบการชี้วัดตามหลัก 6 ประการแลวของหลักการบริหารจัดการที่ดีแลว คณะวิจัย
จึงไดศึกษาและจัดทําองคประกอบยอยของทั้ง 6 หลักการ ดังตอไปนี้ (โดยไดใชการกําหนดรหัส
เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจและการใชงาน) 
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1. ดัชนีวัดดานหลักนิติธรรม  
ตารางที่ 3-1 แสดงดัชนีวัดดานหลักนิติธรรม 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 
R 1. หนวยงานมีการแบงแยกการใชอํานาจอยางชัดเจน R 101 การแบงแยกอํานาจหนาที่ 

R 2. หนวยงานมีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคลากรและ 
ประชาชน 

R 102 การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

R 301 ขั้นตอนกอนการใชกฎ ระเบียบ 
R 302 ขั้นตอนการใชกฎระเบียบ 

R 3  หนวยงานมีความผูกพันตอกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ 

R 303 ขั้นตอนภายหลังจากการใชกฎระเบียบ 
R4  กฎ ระเบียบของหนวยงานมีความถูกตองตามกฎหมาย R 401 ความถูกตองตามกฎหมายของ

กฎระเบียบของหนวยงาน 
R5  ผูมีอํานาจตัดสินใจในหนวยงานมีความอิสระในการปฏิบัติหนาที่ R 501 มีความอิสระในการปฏิบัติหนาที่ 
R6  กฎหมายที่กําหนดโทษของหนวยงานเปนไปตามหลักกฎหมาย R 601 กฎหมายที่กําหนดโทษของหนวยงาน

เปนไปตามหลักกฎหมาย 
R7  กฎ, ระเบียบของหนวยงานไมขัดแยงกับกฎหมายที่มีฐานะที่สูงกวา R701 กฎ, ระเบียบของหนวยงานไมขัดแยง

กับกฎหมายที่มีฐานะที่สูงกวา 

  2.  หลักดานหลักคุณธรรม  
ตารางที่ 3-2  แสดงดัชนีวัดดานหลักคุณธรรม 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 
E101 ปฏิบัติงานไมเปนไปตามกฎหมาย  
E102 ปฏิบัติงานต่ํากวาหรือนอยกวาที่กฎหมายกําหนด  
E103 ปฏิบัติงานเกินกวาที่กฎหมายกําหนด  

E1 หนวยงานปลอดคอรัปช่ัน  

E104 ปฏิบัติงานตามเจตนารมณของกฎหมายแตใชวิธีที่ผิดกฎหมาย 
E201 ดานการทํางานในหนาที่  
E202 ดานความสัมพันธสวนบุคคล  
E203 ดานพฤติกรรมสวนตัว  
E204 ดานการสนองตอบความตองการของประชาชน  

E2 หนวยงานปลอดจากการทําผิดวินัย  

E205 การลงโทษทางวินัย  
E301 ดานผลลัพธหรืออรรถประโยชน  
E302 ดานปฏิสัมพันธ  
E303 ดานการยึดคํามั่นสัญญา ธรรมเนียม ระเบียบ ศาสนา  

E3 หนวยงานปลอดจากการทําผิดมาตร    
      ฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ 

E304 การทํางานตามขั้นตอน   
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3.หลักความโปรงใส   
ตารางที่ 3-3 แสดงดัชนีวัดดานหลักความโปรงใส 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 
T101 มีการใชระบบตรวจสอบภายใน 
T102 มีความสามารถมองเห็นระบบงานถวนทั่ว 
T103 มีการใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
T104 มีการใชระบบคุณธรรมกับบุคลากร 
T105 มีการปรับปรุงกรรมการตรวจสอบใหเหมาะสมเสมอ 

T1 หนวยงานมีความโปรงใส 
      ดานโครงสราง 

T106 มีระบบบัญชีที่เขมแข็ง 
T201 มีคาตอบแทนงานสําเร็จ 
T202 มีคาตอบแทนงานมีประสิทธิภาพ 
T203 มีคาตอบแทนความซื่อสัตย 

T2 หนวยงานมีความโปรงใส 
      ดานการใหคุณ 

T204 มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอ 
T301 มีระบบตรวจสอบมีประสิทธิภาพ T3  หนวยงานมีความโปรงใส 

      ดานการใหโทษ T302 มีวิธีลงโทษที่ยุติธรรม 
T303 มีการลงโทษจริงจัง ตามกฎ 
T304 มีระบบฟองรองที่มีประสิทธิภาพ 
T305 มีหัวหนางานที่ลงโทษลูกนองอยางจริงจัง 
T306 มีการปรามผูสอเคาทุจริต 

 

T307 มีกระบวนยุติธรรมที่รวดเร็ว 
T401 ประชาชนไดรับรูการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
T402 ประชาชน สื่อ มีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจาง สัมปทาน 
T403 ประชาชน สื่อ องคกรพัฒนาเอกชน มีโอกาสควบคุม 
ฝายบริหาร 

T4 หนวยงานมีความโปรงใสดานการ 
      เปดเผยขอมูล 

T404 มีกลุมวิชาชีพภายนอกรวมตรวจสอบ 

   
 4.  หลักการมีสวนรวม 

ตาราง 3-4 แสดงดชันีวัดดานหลักการมีสวนรวม 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 

P101  การใหขอมูลแกบุคคลภายนอกหนวยงาน 
P102  ประเภทกลุมผูรับขอมูล 
P103  การใชสื่อในการใหขอมูล 

P1 หนวยงานมีการใหขอมูลขาวสารแก 
      ประชาชน 

P104  ความถี่ในการใหขอมูล 
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องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 
P105  ชองทางการเขาถึงขอมูล 
P201 มีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนภายนอกหนวยงาน 
P202 กลุมบุคคลที่หนวยงานรับฟงความคิดเห็น 
P203 ความเต็มใจในการรับฟงความคิดเห็น 
P204 ความตั้งใจในการรับฟงความคิดเห็น 
P205 การเห็นคุณคาของการรับฟงความคิดเห็น 

P2  หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็น   
       ของประชาชน 

P206 การทิ้งชวงการตัดสินใจหลังการรับฟงความคิดเห็นของ ประชาชน 
P301 การมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจ 
P302 กระบวนการตัดสินใจ 
P303 มิติของเวลากับการตัดสินใจ 
P304 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

P3 หนวยงานเปดโอกาสใหประชาชน 

P305 กระบวนการใชกรรมการในการตัดสินใจ 
P4 หนวยงานมีการพัฒนาความสามารถ    
     ในการมีสวนรวมของประชาชน 

P401 การพัฒนาความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชน 

 
  5.หลักสํานึกรับผิดชอบ  

ตาราง 3-5 แสดงดชันีวัดดานหลักสํานึกรับผิดชอบ 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 

A1 หนวยงานมีการสรางความเจาของรวมกัน  
 

A101หนวยงานมีการทําขอตกลงสองฝาย 

A2 หนวยงานมีเปาหมายที่ชัดเจน  A201มีโยบายและแผนที่ชัดเจน 
A301การจัดสรรแบงปนทรัพยากร 
A302การยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
A303ความรวมมือและการทํางานเปนทีม 
A304การจัดการความขัดแยง 
A305การสื่อสารภายใน 
A306ความสนับสนุนภายใน 
A307การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
A308การยอมรับความสามารถ 
A309ความไววางใจ (หรือความศรัทธาเชื่อมั่น) 

A3 หนวยงานมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ  

A310ขวัญกําลังใจ 
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องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 
A4 หนวยงานมีระบบติดตามประเมินผล  A401การประเมินผลงาน 
A5 หนวยงานมีการจัดการกับผูไมมีผลงาน  A501 มีการจัดการกับผูไมมีผลงาน 
A6 หนวยงานมีแผนสํารอง  A601การทําแผนสํารอง 

 

  6. หลักความคุมคา  
ตาราง 3-6 แสดงดชันีวัดดานหลักคุมคา 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 
M101 การทํางานและผลตอบแทนบุคลากรเปนไปอยางเหมาะสม 
M102 ไมมีความขัดแยงเรื่องผลประโยชน 
M103 หนวยงานมีผลผลิตหรือบริการที่ไดมาตรฐาน 
M104 หนวยงานมีการตรวจสอบภายในและการจัดทํารายงานการเงิน 

M1หนวยงานมีการประหยัด 

M105 หนวยงานมีการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
M201 หนวยงานใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
M202 หนวยงานมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

M2 หนวยงานมีการใชทรัพยากรใหเกิด   
       ประโยชนสูงสุด 

M203 หนวยงานมีการใหผลตอบแทนตามผลงาน 
M301หนวยงานมีนโยบาย แผน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 
M302 หนวยงานมีการเนนผลงานดานการบริการ 
M303 หนวยงานมีการประเมินผลการทํางาน 

M3 หนวยงานมีศักยภาพในการแขงขัน 

M304 ผูบริหารระดับสูงมีสภาวะผูนํา 

 
3.3 การเปรียบเทียบองคประกอบ 
  คณะวิจัยไดศึกษาถึง องคประกอบตางๆของการบริหารจัดการที่ดีตามกรอบการศึกษา  
6  หลักการขางตนและทําการแยกแยะองคประกอบหลักและองคประกอบยอยของแตละหลักการ แลว
สรุปเปนตารางเพื่อดูความซ้ําซอนและความสามารถในการใชทดแทนกันไดเพื่อนําไปสูการใช
องคประกอบยอยและดัชนีวัดรวมกัน ดังปรากฏในตารางที่ 3-1 โดยเครื่องหมาย r แสดงการ 
มีหลักการยอยๆ นั้นปรากฏอยู 
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 ขอ 

 
 
 
 
 หลักการยอย 

สํา
นึก

รับ
ผิด

ชอ
บ 

คุณ
ธร
รม

 
คว

าม
คุม

คา
 

นิติ
ธร
รม

 
คว

าม
โป

รงใ
ส 

กา
รม

ีสว
นร

วม
 

1 มีเปาหมายชัดเจน x  x  x  

2 ทุกคนเปนเจาของรวมกัน x    x x 

3 การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ x  x    

4 การมีแผนสํารอง x      
5 การจัดการพฤติกรรมที่ไมเอื้อ x x   x  

6 มีการติดตามประเมินผล x    x  

7 มีการทําขอตกลงรวมกัน x      

8 มีการแบงปนขอมูล x    x  

9 มีการแกไขปญหาขัดแยง x      

10 มีการสนับสนุนแนวทางการทํางาน x      

11 เนนเปาหมายมากกวาตําแหนง x      

12 สรางระบบงานและฝกอบรม x      

13 มีดัชนีช้ีวัดผลงานชัดเจน x      

14 มีการจัดการกับผูไมมีผลงาน x    x  

15 มีการปฎิบัติตามพันธกิจที่ตกลง x    x  

16 มีการยอมรับและยกยองสมาชิก x    x  

17 ใชทรัพยากรประโยชนสูงสุด x  x  x  

18 ประหยัด   x    

19 สามารถแขงขันได   x    

20 ใชหลักการแบงอํานาจ    X   

21 การคุมครองสิทธิเสรีภาพ    X   

22 ความชอบดวยกฎหมายดานเนื้อหา    X   

23 ความผูกพันของกฎหมาย x x  X x  

24 ความเปนอิสระของผูพิพากษา    X   

ตารางที่ 3-7  การเปรียบเทียบองคประกอบ 
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25 หลักไมมีกฎหมายไมมีโทษ    X   

26 ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ    X   

27 รวมใหขอมูลประชาชน x    x x 

28 มีสวนรวมรับฟงความคิดเห็น x    x x 

29 มีสวนรวมในการปรึกษาหารือ x    x x 

30 มีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ x    x x 

31 มีสวนรวมในการปฏิบัติ x    x x 

32 มีสวนรวมในการรับผลประโยชน x    x x 

33 มีสวนรวมในการควบคุม ติดตาม ประเมินผล x    x x 

34 มีสวนรวมในการพิจารณาใหทําตอเนื่อง/ถอดถอน x    x x 

35 มีวิธีการที่เปนทางการ      x 

36 มีความสมัครใจ      x 

37 มีเวลาเพียงพอ      x 

38 มีความคลอบคลุมทุกหนวยงาน      x 

39 มีการเปดชองทาง      x 

40 มีกฏระเบียบที่เกี่ยวของ      x 

41 มีความตั้งใจ      x 

42 การใหคุณ     x  

43 มีคาตอบแทนงานสําเร็จ x    x  

44 มีคาตอบแทนงานมีประสิทธิภาพ x    x  

45 มีคาตอบแทนความซื่อสัตย  x    x  

46 มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอ  x    x  

47 การใหโทษ     x  

48 ระบบตรวจสอบมีประสิทธิภาพ      x  

ตารางที่ 3-7  การเปรียบเทียบองคประกอบ 
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49 มีวิธีลงโทษที่ยุติธรรม  x    x  

50 มีการลงโทษจริงจัง ตามกฎ  x   x x  

51 มีระบบฟองรองที่มีประสิทธิภาพ      x  

52 หัวหนางานกลาลงโทษลูกนอง  x    x  

53 มีการปรามผูสอเคาทุจริต      x  

54 มีกระบวนยุติธรรมที่รวดเร็ว      x  

55 ดานโครงสราง     x  

56 มีการตรวจสอบภายใน  x    x  

57 เห็นระบบงาน  x    x  

58 ประชาชนเขามามีสวนรวม  x    x x 

59 ใชระบบคุณธรรมรับบุคลากร      x  

60 มีกรรมการตรวจสอบเกิดขึ้นเสมอ      x  

61 มีฝายบัญชีที่เขมแข็ง      x  

62 ดานเปดเผยมีสวนรวม     x  

63 ประชาชนไดรับรูการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบ      x x 

64 ประชาชนสื่อ มีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจาง สัมปทาน      x  

65 ประชาชนสื่อและองคกรเอกชน มีโอกาสควบคุมฝายบริหาร      x x 

66 มีกลุมวิชาชีพภายนอกรวมตรวจสอบ      x x 

67 ปลอดจากคอรัปช่ัน  x   x  

68 ปฏิบัติตามกฎหมาย  x     

69 ปลอดจากการปฏิบัติที่นอยกวาที่กฎหมายกําหนด  x     

70 ปลอดจากการปฏิบัติที่เกินกวาที่กฎหมายกําหนด  x     
71 ปลอดจากการปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎหมายแตใชวิธี 

การที่ผิดกฎหมาย  x     

ตารางที่ 3-7  การเปรียบเทียบองคประกอบ 
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72 ปลอดจากการทําผิดวินัย  x     

73 ปลอดจากการทําผิดวินัยดานการทํางานดานการทํางาน  x     

74 ปลอดจากการทําผิดวินัยดานความสัมพันธสวนบุคคล  x     

75 ปลอดจากการทําผิดวินัยดานพฤติกรรมสวนตัว  x     

76 ปลอดจากการทําผิดวินัยดานการบริการประชาชน  x     

77 ปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมจรรยาบรรณ  x     

78 ผลลัพทหรืออรรถประโยชน  x     

79 ปลอดจากการทําผิดวินัยดานปฏิสัมพันธ  x     

80 การยึดคํามั่นสัญญา ดานธรรมเนียม ระเบียบ ศาสนา  x     

81 การทํางานตามขั้นตอน  x     

 
 3.4 การจําแนกระดับการวัด 

ดัชนีวัดที่ไดพัฒนาขึ้นมารวมกันนี้สามารถจําแนกได เปนหลายมิติดวยกัน ดังนี้ 

  1 .   การจําแนกในมิติของระดับดัชนีวัด  คือระดับการนํา เขา  ( input)  ระดับ
กระบวนการ (process) ระดับผลผลิต(output) ระดับผลลัพธ(outcome) ระดับผลกระทบ(impact) 

  2.การจําแนกในมิติของประเภทขอมูลคือ ขอมูลระดับปฐมภูมิคือขอมูลที่ตองจัดเก็บ
ใหม และขอมูลระดับทุติยภูมิคือขอมูลที่มีการจัดเก็บอยูแลว 

  

ตารางที่ 3-7  การเปรียบเทียบองคประกอบ 
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 3.4.1  หลักนิติธรรม    
ตารางที่ 3-8  แสดงการจําแนกดัชนีวัดหลักนิติธรรม 

ดัชนีวัดหลัก ดัชนีวัดยอย ระดับการวัด ประเภทของ 
ขอมูลทีใช 

R 1.  หนวยงานมีการแบงแยกการใช
อํานาจอยางชัดเจน 

R 101 การแบงแยกอํานาจหนาที่ ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

R 2. หนวยงานมีการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคลากรและประชาชน 

R 102 การคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

R 301 ขั้นตอนกอนการใชกฎ 
ระเบียบ 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

R 302 ขั้นตอนการใชกฎระเบียบ ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

R 3  หนวยงานมีความผูกพันตอกฎหมาย 
กฎระเบียบตางๆ 

R 303 ขั้นตอนภายหลังจากการ
ใชกฎระเบียบ 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

R4  กฎ ระเบียบของหนวยงานมีความ
ถูกตองตามกฎหมาย 

R 401 ความถูกตองตามกฎหมาย
ของกฎระเบียบของหนวยงาน 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

R5  ผูมีอํานาจตัดสินใจในหนวยงานมี
ความอิสระในการปฏิบัติหนาที่ 

R 501 มีความอิสระในการปฏิบัติ
หนาที่ 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

R6  กฎหมายที่ กําหนดโทษของ
หนวยงานเปนไปตามหลักกฎหมาย 

R 601 กฎหมายที่กําหนดโทษ
ของหนวยงานเปนไปตามหลัก
กฎหมาย 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

R7  กฎ, ระเบียบของหนวยงานไมขัดแยง
กับกฎหมายที่มีฐานะที่สูงกวา 

R701 กฎ, ระเบียบของหนวยงาน
ไมขัดแยงกับกฎหมายที่มีฐานะที่
สูงกวา 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

 
3.4.2  หลักคุณธรรม  

ตารางที่ 3-9 แสดงการจําแนกดัชนีวัดหลักคุณธรรม 
 

ดัชนีวัดหลัก ดัชนีวัดยอย ระดับการวัด ประเภทของ
ขอมูลท่ีใช 

E101 ปฏิบัติงานไมเปนไปตามกฎหมาย  ระดับผลผลิต ทุติยภูมิ 
E102 ปฏิบัติงานต่ํากวาหรือนอยกวาที่กฎหมาย
กําหนด  

ระดับผลผลิต ทุติยภูมิ 
E1 หนวยงานปลอด 
      การทุจริต 

E103 ปฏิบัติงานเกินกวาที่กฎหมายกําหนด  ระดับผลผลิต ทุติยภูมิ 
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ดัชนีวัดหลัก ดัชนีวัดยอย ระดับการวัด ประเภทของ
ขอมูลท่ีใช 

E104 ปฏิบัติงานตามเจตนารมณของกฎหมายแตใช
วิธีที่ผิดกฎหมาย 

ระดับผลผลิต ทุติยภูมิ 

E201 ดานการทํางานในหนาที่  ระดับผลผลิต ทุติยภูมิ 
E202 ดานความสัมพันธสวนบุคคล  ระดับผลผลิต ทุติยภูมิ 
E203 ดานพฤติกรรมสวนตัว  ระดับผลผลิต ทุติยภูมิ 
E204 ดานการสนองตอบความตองการของประชาชน ระดับผลผลิต ทุติยภูมิ 

E2 หนวยงานปลอดจากการ
ทําผิดวินัย  

E205 ผลการลงโทษทางวินัย  ระดับผลผลิต ทุติยภูมิ 
E301 ดานผลลัพธหรืออรรถประโยชน  ระดับผลผลิต ทุติยภูมิ 
E302 ดานปฏิสัมพันธ  ระดับผลผลิต ทุติยภูมิ 
E303 ดานการยึดคํามั่นสัญญา ธรรมเนียม ระเบียบ 
ศาสนา  

ระดับผลผลิต ทุติยภูมิ 

E3 หนวยงานปลอดจากการ  
     ทําผิดมาตรฐาน 
     วิชาชีพนิยม 
     และจรรยาบรรณ 

E304 การทํางานตามขั้นตอน   ระดับผลผลิต ทุติยภูมิ 

 
3.4.3 หลักความโปรงใส   

ตารางที่ 3-10  แสดงการจําแนกดัชนีวัดหลกัความโปรงใส 
ดัชนีวัดหลัก ดัชนีวัดยอย ระดับการวัด ประเภทของ 

ขอมูลท่ีใช 
T101 มีการใชระบบตรวจสอบภายใน ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 
T102 มีความสามารถมองเห็น
ระบบงานถวนทั่ว 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

T103 มีการใหประชาชนเขามา 
มีสวนรวม 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

T104 มีการใชระบบคุณธรรมรับ
บุคลากร 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

T105 มีการปรับปรุงกรรมการ
ตรวจสอบใหเหมาะสมเสมอ 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

T1 หนวยงานมีความโปรงใส    
      ดานโครงสราง 

T106 มีระบบบัญชีที่เขมแข็ง ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 
T201 มีคาตอบแทนงานสําเร็จ ระดับผลผลิต ปฐมภูมิ 
T202 มีคาตอบแทนงานมีประสิทธิภาพ ระดับผลผลิต ปฐมภูมิ 
T203 มีคาตอบแทนความซื่อสัตย ระดับผลผลิต ปฐมภูมิ 

T2 หนวยงานมีความโปรงใส 
     ดานการใหคุณ 

T204 มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอ ระดับผลผลิต ปฐมภูมิ 
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ดัชนีวัดหลัก ดัชนีวัดยอย ระดับการวัด ประเภทของ 
ขอมูลท่ีใช 

T301 มีระบบตรวจสอบมี 
ประสิทธิภาพ 

ระดับผลผลิต ปฐมภูมิ 

T302 มีวิธีลงโทษที่ยุติธรรม ระดับผลผลิต ปฐมภูมิ 
T303 มีการลงโทษจริงจัง ตามกฎ ระดับผลผลิต ปฐมภูมิ 
T304 มีระบบฟองรองที่มีประสิทธิภาพ ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 
T305 มีหัวหนางานที่ลงโทษลูกนอง
อยางจริงจัง 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

T306 มีการปรามผูสอเคาทุจริต ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

T3  หนวยงานมีความโปรงใส 
       ดานการใหโทษ 

T307 มีกระบวนยุติธรรมที่รวดเร็ว ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 
T401 ประชาชนไดรับรูการทํางานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

T402 ประชาชน สื่อ มีสวนรวมในการ
จัดซื้อจัดจาง สัมปทาน 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

T403 ประชาชน สื่อ องคกรพัฒนา
เอกชน มีโอกาสควบคุมฝายบริหาร 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

T4หนวยงานมีความโปรงใส
ดานการเปดเผยขอมูล 

T404 มีกลุมวิชาชีพภายนอกรวม 
ตรวจสอบ 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

 

3.4.4 หลักการมีสวนรวม     
ตารางที่ 3-11  แสดงการจําแนกดัชนีวัดหลกัการมีสวนรวม 

ดัชนีวัดหลัก ดัชนีวัดยอย ระดับการวัด ประเภทของ
ขอมูลท่ีใช 

P101  การใหขอมูลแกภายนอก 
หนวยงาน 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

P102  ประเภทกลุมผูรับขอมูล ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 
P103  การใชสื่อในการใหขอมูล ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 
P104  ความถี่ในการใหขอมูล ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

P1 หนวยงานมีการใหขอมูล 
      ขาวสาร 

P105  ชองทางการเขาถึงขอมูล ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 
P201 มีการรับฟงความคิดเห็นจากภาย 
นอกหนวยงาน 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ P2  หนวยงานมีการรับฟงความ 
      คิดเห็นประชาชนของ 
      หนวยงาน  P202 กลุมบุคคลที่หนวยงานรับฟง 

ความคิดเห็น 
ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 
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ดัชนีวัดหลัก ดัชนีวัดยอย ระดับการวัด ประเภทของ
ขอมูลท่ีใช 

P203 ความเต็มใจในการรับฟง 
ความคิดเห็น 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

P204 ความตั้งใจในการรับฟง 
ความคิดเห็น 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

P205 การเห็นคุณคาของการรับฟง
ความคิดเห็น 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

P206 การทิ้งชวงการตัดสินใจหลังการ
รับฟงความคิดเห็นของ ประชาชน 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

P301 การมีสวนรวมในการวางแผน
ตัดสินใจ 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

P302 กระบวนการตัดสินใจ ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 
P303 มิติของเวลากับการตัดสินใจ ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 
P304 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

P3 หนวยงานมีการใหมีสวน    
    รวมในกระบวนการตัดสินใจ 

P305 กระบวนการใชกรรมการในการ
ตัดสินใจ 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

P4 หนวยงานมีการพัฒนาความ  
     สามารถในการมีสวนรวม 
     ของประชาชน 

P401 การพัฒนาความสามารถในการมี
สวนรวมของประชาชน 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

 
 3.4.5.  หลักสํานึกรับผิดชอบ   

ตารางที่ 3-12 แสดงการจําแนกดัชนีวัดหลกัสํานึกรับผิดชอบ 
ดัชนีวัดหลัก ดัชนีวัดยอย ระดับการวัด ประเภทของ 

ขอมูลท่ีใช 
A1 หนวยงานมีการสรางความเจา 
       ของรวมกัน  

A101หนวยงานมีการทําขอตกลง
สองฝาย 

ระดับผลผลิต ปฐมภูมิ 

A2 หนวยงานมีเปาหมายที่ชัดเจน  A201มีโยบายและแผนที่ชัดเจน ระดับผลผลิต ปฐมภูมิ 
A301การจัดสรรแบงปนทรัพยากร ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 
A302การยอมรับการเปลี่ยนแปลง ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 
A303ความรวมมือและการทํางาน
เปนทีม 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

A304การจัดการความขัดแยง ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

A3 หนวยงานมีการบริหารงาน 
      อยางมีประสิทธิภาพ  

A305การสื่อสารภายใน ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 
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ดัชนีวัดหลัก ดัชนีวัดยอย ระดับการวัด ประเภทของ 
ขอมูลท่ีใช 

A306ความสนับสนุนภายใน ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 
A307การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

A308การยอมรับความสามารถ ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 
A309ความไววางใจ  
        (หรือความศรัทธาเชื่อมั่น) 

ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

A310มีขวัญกําลังใจที่ดี ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 
A4 หนวยงานมีระบบติดตามประเมินผล  A401การประเมินผลงาน ระดับผลผลิต ปฐมภูมิ 
A5 หนวยงานมีการจัดการกับ 
      ผูไมมีผลงาน  

A501 มีการจัดการกับผูไมมี 
ผลงาน 

ระดับผลผลิต ปฐมภูมิ 

A6 หนวยงานมีแผนสํารอง A601มีการทําแผนสํารอง ระดับผลผลิต ปฐมภูมิ 

 
  3.4.6. หลักความคุมคา 

ตารางที่ 3-13  แสดงการจําแนกดัชนีวัดหลกัความคุมคา 

ดัชนีวัดหลัก ดัชนีวัดยอย ระดับการวัด ประเภทของ 
ขอมูลท่ีใช 

M101 การทํางานและผลตอบแทนบุคลากร
เปนไปอยางเหมาะสม 

ระดับผลผลิต ปฐมภูมิ 

M102 ไมมีความขัดแยงเรื่องผลประโยชน ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 
M103 หนวยงานมีผลผลิตหรือบริการที่ได 
มาตรฐาน 

ระดับผลผลิต ปฐมภูมิ 

M104 หนวยงานมีการตรวจสอบภายในและการ
จัดทํารายงานการเงิน 

ระดับผลผลิต ปฐมภูมิ 

M1 หนวยงานมีการ   
       ประหยัด 

M105 หนวยงานมีการใชเงินอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

ระดับผลผลิต ปฐมภูมิ, 
ทุติยภูมิ 

M201 หนวยงานใชทรัพยากรอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

ระดับผลผลิต ปฐมภูมิ, 
ทุติยภูมิ 

M202 หนวยงานมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

M2 หนวยงานมีการใช 
       ทรัพยากรใหเกิด      
       ประโยชนสูงสุด 

M203 หนวยงานมีการใหผลตอบแทนตาม 
ผลงาน 

ระดับผลผลิต ปฐมภูมิ 

M3 หนวยงานมีศักยภาพ 
     ในการแขงขัน 

M301หนวยงานมีนโยบาย แผน วิสัยทัศน  
พันธกิจ เปาหมาย 

ระดับกระบวนการ ทุติยภูมิ 
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ดัชนีวัดหลัก ดัชนีวัดยอย ระดับการวัด ประเภทของ 
ขอมูลท่ีใช 

M302 หนวยงานมีการเนนผลงานดานการบริการ ระดับผลผลิต ปฐมภูมิ 
M303 หนวยงานมีการประเมินผลการทํางาน ระดับผลผลิต ปฐมภูมิ 
M304 ผูบริหารระดับสูงมีสภาวะผูนํา ระดับกระบวนการ ปฐมภูมิ 

 
 3.5 การแปลงดัชนีวัดไปสูคําถาม 
 
 การแปลงดัชนีวัดไปสูคําถามเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล เมื่อไดมีการแยกแยะ
องคประกอบของหลักการทั้ง 6 หลักการแลวทั้งในระดับองคประกอบหลักและองคประกอบยอย 
ขั้นตอนตอไปคือการแปลงองคประกอบยอยๆ เหลานั้นไปสูคําถามเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูลโดยในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดออกแบบคําถามเพื่อใชเก็บขอมูล โดยแบงประเภทกลุมเปาหมายใน
การเก็บขอมูลเปน 3 กลุม คือกลุมขอมูลสวนกลาง ขอมูลจากเจาหนาที่ในฐานะผูใหบริการ และขอมูล
จากประชาชนในฐานะผูบริการ 
 กลุมที่ 1 คือคําถามระดับหนวยงาน เพื่อประเมินการบริหารจัดการองคกรโดยจะเปนการเก็บ
ขอมูลที่มีการรวบรวมอยูแลวในระดับหนึ่ง ขอมูลนี้จะไดจากการสอบถามเจาหนาที่ที่ทําหนาที่ที่
เกี่ยวของซึ่งเปนผูที่เก็บรวบรวมขอมูลหรือทราบขอมูลมากที่สุดในหนวยงานเทานั้น อาทิ เจาหนาที่
ฝายบุคคล นิติกร การเงิน บัญชี บริหารงานทั่วไป กองกลาง สํานักงานเลขานุการเปนตน โดยอาจ
สอบถามเจาหนาที่หลายคนเพื่อใหไดขอมูลครบถวน  
 ชุดที่ 2 คือคําถามระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เพื่อประเมินทัศนคติและความคิดเห็นของ
เจาหนาที่ในดานการบริหารจัดการที่ดี  
 ชุดที่ 3 คือคําถามประชาชนผูใชบริการในหนวยงานของรัฐ เพื่อประเมินประสิทธิผลของการ
ดําเนินการและความพึงพอใจที่ประชาชนไดรับจากการบริการของหนวยงานภาครัฐ  
 โดยไดแปลงดัชนีวัดเปนคําถามซึ่งหลักการยอยหลักการอาจมีไดหลายคําถามเพื่อให
ครอบคลุมเนื้อหาของหลักการนั้น ๆ ดังปรากฏในตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 3-14  แสดงการแปลงหลักการไปสูคําถาม 
  1.  หลักนิติธรรม  

(* หมายเหตุ ชองผูตอบ   จ  หมายถึงเจาหนาที่  ก ขอมูลกลางของหนวยงาน  ป หมายถึง  ประชาชน ) 
 
องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 

R10101 หนวยงานมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ในแตละสวน
กันอยางชัดเจน 

ก R 1 .  หนวยงานมี
การแบงแยกการใช
อํานาจอยางชัดเจน 

R 101 การ
แบงแยกอํานาจ
หนาที่ R10102 การใชอํานาจในแตละฝายสามารถถูกตรวจสอบได ก 

R20101 มีระบบการคุมครองสิทธิของประชาชนและบุคลากร 
ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของหนวยงาน 

ก 

R20102 หนวยงานมีกฎหมายหรือระเบียบที่ไปจํากัดสิทธิ
ของประชาชนหรือบุคลากร 

ก 

R 2 .  หนวยงานมี
การคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของ
บุคลากรและ 
ประชาชน 

R 102 การ
คุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ 

R20103 หนวยงานคํานึงถึงสิทธิความเทาเทียมกันของผูที่มา
ติดตอกับหนวยงาน 

ก 

R30101 การขอดูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับภาระหนาที่หรือ
ขั้นตอนการดําเนินงานของหนวยงานสามารถกระทํา
ได 

ก 
R 301 ขั้นตอน
ก อ น ก า ร ใ ช ก ฎ 
ระเบียบ 
 R30102 หนวยงานไดแจงใหประชาชนทราบถึงสิทธิตางๆใน

การรับบริการจากหนวยงาน 
ก 

 R30103 ทานทราบขอมูลการใหบริการตางๆ ของหนวยงานที่
ทานใชบริการ 

ป 

 R30104 ทานทราบถึงขั้นตอนการทํางานของเจาหนาที่ในการ
ใหบริการทาน 

ป 

 R30105 ทานทราบสิทธิตางๆของทานที่ควรจะไดรับบริการ
จากหนวยงาน 

ป 

R 302 ขั้นตอนการ
ใชกฎระเบียบ 

R30201 หนวยงานไดเปดโอกาสใหผูไดรับผลกระทบจากการ
ใหบริการสามารถ โตแยงคัดคานได 

ก 

 R30202 กอนการใหบริการหรือออกคําสั่งแกผูไดรับผลกระทบ
จะมีการรับฟงความเห็นจากทุกฝาย 

ก 

 R30203 ในกรณีที่จําเปน มีการแจงสิทธิในการมีทนายความ
หรือที่ปรึกษาของผูไดรับผลกระทบจากการ
ใหบริการหรือออกคําสั่ง 

ก 

R3 หนวยงานมี
ความผูกพันตอ 
กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ตางๆ 

 R30204 มีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินการแลวเสร็จใน
การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ 

ก 
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องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 
 R30205 การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆเสร็จ

ทันตามกําหนดเวลา 
ก 

 R30206 การพิจารณาออกคําสั่งตางๆไดมีการกลาวอางขอ
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ 

ก 

 R30207 ในกรณีที่มีการออกคําสั่งตางๆไดมีการกลาวอางการ
ใหเหตุผลหรือขอสนับสนุน  

ก 

 R30208 การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ ยึด
หลักความเสมอภาค  

ก 

 R30209 การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ ยึด
หลักเกณฑที่หนวยงานไดวางไวเปนแนวทาง    

ก 

 R30210 การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ 
คํานึงถึงความเปนธรรมในแตละกรณี    

ก 

 R30211 ทานมีโอกาสที่จะใหขอมูลขอเท็จจริงตอเจาหนาที่กอน
การดําเนินการใด ๆ 

ป 

 R30212 ทานเห็นวาการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนามีความเปน
ธรรม  

ป 

R30301 ในรอบปที่ผานมา มีการโตแยงหรือคัดคานการ
ใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ 

ก R 303 ขั้นตอน
ภายหลังจากการ
ใชกฎระเบียบ R30302 ในรอบปที่ผานมา เคยมีการยกเลิกเพิกถอนหรือ

เปลี่ยนแปลง การออกคําสั่งตางๆ 
ก 

 R30303 ในรอบปที่ผานมาเคยมีการโตแยง การใหบริการหรือ
การพิจารณาออกคําสั่งตางๆ  ตอหนวยงานระดับสูง 

ก 

 R30304 ทานทราบสิทธิในการคัดคานหรือการอุทธรณ ตอ
การใหบริการที่ไมเปนธรรม 

ป 

 R30305 ทานเคยคัดคาน อุทธรณ  ฟองรอง ในการใหบริการที่
ไมเปนธรรมจากหนวยงาน 

ป 

 R30306 ทานทราบกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของการ
ใหบริการ 

ป 

R40101 กฎ ระเบียบของหนวยงานออกโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมาย 

ก R4  กฎ ระเบียบ
ของหนวยงานมี
ความถูกตองตาม
กฎหมาย 

R 401 ความ
ถูกตองตาม
กฎหมายของ
กฎระเบียบของ
หนวยงาน 

R40102 กฎระเบียบของหนวยงาน มีการจํากัดสิทธิของ
ประชาชนและบุคลากรมากกวาที่จําเปน  ก 

R5  ผูมีอํานาจ
ตัดสินใจใน

R 501 มีความ
อิสระในการ

R50101 คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจชี้ขาดของหนวยงาน มี
ความอิสระในการทํางาน 

ก 
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องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม ผูตอบ 
หนวยงานมีความ
อิสระในการปฏิบัติ
หนาที่ 

ปฏิบัติหนาที่ R50102 สามารถคัดคานการทําหนาที่ของกรรมการหรือผูมี
อํานาจชี้ขาดในเรื่องตางๆของหนวยงาน ที่ไมเปน
กลาง 

ก 

R60101 มีการวินิจฉัยของหนวยงานที่กอใหเกิดผลเสียตอ
บุคคลโดยไมมีกฎหมายใหอํานาจไว 

ก R6  กฎหมายที่
กําหนดโทษของ
หนวยงานเปนไป
ตามหลักกฎหมาย 

R 601 กฎหมายที่
กําหนดโทษของ
หนวยงานเปนไป
ตามหลักกฎหมาย 

R60102 มีการวินิจฉัยของหนวยงานที่กอใหเกิดผลเสียตอ
บุคคลโดยใหมีผลยอนหลัง 

ก 

R70101 มีกฎหรือระเบียบที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ที่ขัดกับกฎหมายที่มีฐานะสูงกวา 

ก R7  กฎ ,  ระเบียบ
ของหนวยงานไม
ขัดแยงกับกฎหมาย
ที่มีฐานะที่สูงกวา 

R701 กฎ, ระเบียบ
ของหนวยงานไม
ขัดแยงกับ
กฎหมายที่มีฐานะ
ที่สูงกวา 

R70102 หนวยงานของทานเคยถูกโตแยงวามีกฎระเบียบหรือ
การกระทําอันใดอันหนึ่งวาเปนการขัดกับกฎหมาย ก 

 
                  2. หลักคุณธรรม 
  

องคประกอบ
ใหญ 

องคประกอบยอย รหัส คําถาม 
ผูตอบ 

E101 ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  E10101 มีการทําผิดกฎหมายอยางโจงแจงเชน ทุจริตตอ
หนาที่ หรือซื้อขายตําแหนง 

ก 

E102 ปฏิบัติตํ่ากวาหรือนอย
กวาที่กฎหมายกําหนด  

E10201 มีการปฏิบัติงานที่นอยกวาหรือไมดีเทาที่กฎหมาย
กําหนดไว  

ก 

E103 ปฏิบัติเกินกวาที่
กฎหมาย กําหนด 

E10301 มีการปฏิบัติที่มากกวาหรือเกินกวาที่กฎหมายให
อํานาจไว เชนวางตนอยูเหนือกฎหมาย หรือวาง
ศาลเตี้ย 

ก 

E1 ปลอด
คอรัปช่ัน  

E104 ปฏิบัติตามเจตนารมณ
ของ กฎหมายแตใชวิธีที่ผิด
กฎหมาย 

E10401 มีการปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎหมาย แตใช
วิธีการที่ผิดกฎหมาย เชนบังคับผูตองหาใหรับ
สารภาพ 

ก 

E201 ดานการงาน  E20101 มีการกระทําผิดวินัย กรณีเกี่ยวกับงานโดยตรง  
เชนไมปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตเที่ยงธรรม
หรือละทิ้งหนาที่ราชการ 

ก 
E2 ปลอดจาก
การทําผิดวินัย  

E202 ดานความสัมพันธสวน
บุคคล 

E20201 มีการกระทําผิดวินัย กรณีเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางบุคคล  เชนกระดางกระเดื่องตอ
ผูบังคับบัญชา  

ก 
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องคประกอบ
ใหญ 

องคประกอบยอย รหัส คําถาม 
ผูตอบ 

E203 ดานพฤติกรรมสวนตัว  E20301 มีการทําผิดวินัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสวนตัว เชน
เลนการพนัน  เสพยาเสพติด 

ก 

E204 ดานการสนองตอบ
ความตองการของประชาชน  

E20401 มีการกระทําผิดวินัย กรณีไมสนองตอบความ
ตองการของประชาชน เชนไมอํานวยความสะดวก
ประชาชน 

ก 

E205 การลงโทษทางวินัย E20501 มีขาราชการ/ลูกจางไดรับโทษทางวินัยจากการ
กระทําผิด  

ก 

E301 ดานผลลัพธหรืออรรถ 
        ประโยชน  

E30101 หนวยงานถูกรองเรียนจากประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ  เชนบริการไมดี  ประชาชนไมพอใจการ
ใหบริการของหนวยงาน 

ก 

E302 ดานปฏิสัมพันธ  E30201  มีปญหาความขาดความสามัคคี เชนมีความขัดแยง
ระหวางเจาหนาที่ ในระดับเดียวกัน  สูงกวา หรือตํ่า
กวาตน 

ก 

E3 ปลอดจาก
การ 
ทําผิด
มาตรฐาน
วิชาชีพนิยม
และ
จรรยาบรรณ E303 การยึดคํามั่นสัญญา 

ธรรม เนียม ระเบียบ ศาสนา  
E30301 มีกรณีทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยม/จรรยาบรรณ

วิชาชีพนิยม (แตไมเขาขายกระทําผิดวินัย)  เชนไม
ปฏิบัติตามธรรมเนียมของทางราชการ  ไมผิด
คํามั่นสัญญา หรือไมปฏิบัติตามหลักศีลธรรมของ
ศาสนา 

ก 

 E304 การทํางานตามขั้นตอน   E30401 มีกรณีทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน 
เชนเสนองานขามขั้นตอน หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติ
ตามวิธีการที่ปฏิบัติกันอยู เชนศีลหรือวัฒนธรรม 
องคกร 

ก 

 
                      3. หลักความโปรงใส 
 

องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม 
ผูตอบ 

T101 มีการตรวจสอบ
ภายใน 

T10101 มีระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานที่เขมแข็ง จ 

T102 มองเห็นระบบงาน
ถวนทั่ว 

T10201 ระบบของหนวยงานมีความโปรงใส เห็นภาพ
ระบบงานทั้งหมดไดอยางชัดเจน 

จ 

T1 หนวยงานมี
ความโปรงใสดาน
โครงสราง 

T103 ประชาชนเขามามี 
สวนรวม 

T10301 ประชาชนเขามามีสวนรวมรับรูการทํางานของ
หนวยงาน 

จ 
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องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม 
ผูตอบ 

T104 ใชระบบคุณธรรม
รับบุคลากร 

T10401 มีบุคลากรใหมๆ เขามาอยูในหนวยงานดวยการใช
เสนสายนอยลง 

จ 

 T10402 บุคลากรที่เขามาใหมมีความรูความสามารถสูงขึ้น จ 
T105 ปรับปรุงกรรมการ
ตรวจสอบใหเหมาะสม
เสมอ 

T10501 มีการปรับปรุงหนวยงานตรวจสอบใหมใหเหมาะสม
กับสถานการณอยูเสมอ จ 

T106 มีระบบบัญชีที่
เขมแข็ง 

T10601 มีระบบบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกุม จ 

T201 มีคาตอบแทนงาน
สําเร็จ 

T20101 มีผลตอบแทนใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปน
ผลสําเร็จ 

จ 

T202 มีคาตอบแทนงานมี 
 ประสิทธิภาพ 

T20201 มีผลตอบแทนใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูง 

จ 

T203 มีคาตอบแทนความ 
 ซื่อสัตย 

T20301 มีผลตอบแทนใหแกบุคลากรที่ซื่อสัตย จ 

T2  หนวยงานมี
ความโปรงใสดาน
การใหคุณ 

T204 มีมาตรฐาน
เงินเดือนสูงพอ 

T20401 มีระบบรายไดหรือผลประโยชนเกื้อกูลรองรับ
มาตรฐานคาใชจายที่สูงขึ้น 

จ 

T301 ระบบตรวจสอบม ี
       ประสิทธิภาพ 

T30101 มีระบบการตรวจสอบการทํางานในหนวยงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

จ 

T302 มีวิธีลงโทษที่ 
ยุติธรรม 

T30201 หนวยงานของทานมีวิธีการพิจารณาลงโทษผูทําผิดที่
ยุติธรรม 

จ 

T303 มีการลงโทษจริงจัง 
        ตามกฎ 

T30301 มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุและพฤติการณ
ของการกระทําผิด 

จ 

T304 มีระบบฟองรองที่มี 
       ประสิทธิภาพ 

T30401 มีระบบการฟองรองผูกระทําผิดที่มีประสิทธิภาพสูง จ 

T305 หัวหนางานกลา 
       ลงโทษลูกนอง 

T30501 หัวหนางานลงโทษผูทุจริตอยางจริงจัง จ 

 T30502 หัวหนางานลงโทษผูดอยประสิทธิภาพอยางจริงจัง จ 
T306 มีการปรามผูสอเคา
ทุจริต 

T30601 มีการปองปรามผูสอทุจริตใหปรับปรุงตน จ 

T3  หนวยงานมี
ความโปรงใสดาน
การใหโทษ 

T307 มีกระบวนยุติธรรม 
ที่รวดเร็ว 

T30701 มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว จ 

T4 หนวยงานมี
ความโปรงใสดาน
การเปดเผยขอมูล 

T401 ประชาชนไดรับรู
การทํางานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

T40101 ประชาชนไดเขามารับรูการทํางานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

จ 
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องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม 
ผูตอบ 

 T402 ประชาชน สื่อ มี
สวนรวมในการจัดซื้อ 
จัดจาง สัมปทาน 

T40201 ประชาชนและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการจัดซื้อ
จัดหา การใหสัมปทาน การออกกฎระเบียบ และ
ขอบังคับตางๆ 

จ 

 T403 ประชาชน สื่อ  
องคกร  พัฒนาเอกชน  
มีโอกาส  ควบคุมฝาย
บริหาร 

T40301 ประชาชน สื่อมวลชน และองคกรพัฒนาเอกชน ได
มีโอกาสควบคุมฝายบริหารโดยวิธีการตางๆ มากขึ้น 

จ 

 T404 มีกลุมวิชาชีพ
ภายนอกรวมตรวจสอบ 

T40401 มีการใชสมาคมวิชาชีพเขามารวมตรวจสอบ
หนวยงาน 

จ 

  4. หลักการมีสวนรวม  
 

องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม 
ผูตอบ 

P10101 หนวยงานนี้ เผยแพรขอมูลขาวสาร ในเรื่องภารกิจ
ที่หนวยงานใหบริการ  

ป P101การใหขอมูลแกภาย 
       นอกหนวยงาน 

P10102 ทานเห็นวาขอมูลขาวสารที่เผยแพรมีความถูกตอง  ป 
 P10103 ทานเห็นวาขอมูลขาวสารที่เผยแพรมีความ

ครบถวน สมบูรณ 
ป 

P102 กลุมผูรับขอมูล P10201 หนวยงานมีการใหขอมูลแกเจาหนาที่รัฐ ป 
 P10202 หนวยงานมีการใหขอมูลแกผูไดรับผลกระทบโดย 

ตรง 
ป 

 P10203 หนวยงานมีการใหขอมูลแกประชาชนทั่วไป ป 
P103 การใชสื่อในการให
ขอมูล 

P10301 หนวยงานนี้มีการใชสื่อในการใหขอมูลแก
ประชาชน 

ป 

 P10302 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานหอกระจายขาว  ป 
 P10303 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานผูนําชุมชน ป 
 P10304 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานการปดประกาศ ป 
 P10305 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานวิทยุ ป 
 P10306 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานโทรทัศน ป 
 P10307 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานหนังสือพิมพ ป 
 P10308 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานสื่ออื่นๆ ป 
P104 ความถี่ในการ 
ใหขอมูล 

P10401 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลนานๆครั้ง ป 

P1 หนวยงานมีการ
ใหขอมูลขาวสาร 

 P10402 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลเปนระยะๆ ป 
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 P10403 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลทุกวันอยางตอเนื่อง ป 
P105 ชองทางการเขา 
ถึงขอมูล 

P10501 หนวยงานมีชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของ
หนวยงาน สําหรับประชาชน   

ป 

 P10502 หนวยงานมีชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของ
หนวยงานที่สะดวก 

ป 

 P10503 การเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานตองเสีย
คาใชจาย 

ป 

 P10504 ผูขอรับขอมูลจากหนวยงานตองเสียคาใชจายมาก ป 
P201 มีการรับฟงความคิด 
เห็นจากภายนอกหนวยงาน 

P20101 หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก ก 

 P20102 หนวยงานนี้มีการเปดรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากหนวยงานภายนอก 

ป 

 P20103 ความคิดเห็นที่รับฟงไดมีการนําไปใชปรับปรุงการ
ทํางาน 

ป 

P20201 หนวยงานรับฟงความคิดเห็นจากเจาหนาที่รัฐเทานั้น ก P202 กลุมบุคคลที่
หนวยงานรับฟงความ
คิดเห็น 

P20202 หนวยงานรับฟงความคิดเห็นจากผูไดรับผลกระทบ
โดยตรง 

ก 

 P20203 หนวยงานรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป ก 
P20301 หนวยงานรับฟงความคิดเห็น เมื่อนายสั่ง/หรอืมี

กฎหมายกําหนด 
ก P203 ความเต็มใจในการรับ

ฟงความคิดเห็น 
P20302 หนวยงานรับฟงความคิดเห็น เมื่อรองขอ หรือตอง

รองขอ 
ก 

 P20303 หนวยงานรับฟงความคิดเห็นโดยไมตองรองขอ  
จัดเปนปกติ 

ก 

P20401 เจาหนาที่ระดับตนคือผูรับทราบขอคิดเห็นหรอืรับ
ฟงความคิดเห็น 

ก P204 ความตั้งใจในการรับ
ฟงความคิดเห็น 

P20402 ผูบริหาร ระดับกลางคือผูรับทราบขอคิดเห็นหรือรับ
ฟงความคิดเห็น 

ก 

 P20403 ผูบริหาร ระดับสูงคือผูรับทราบขอคิดเห็นหรอืรบั
ฟงความคิดเห็น 

ก 

P20501 ขอคิดเห็นที่รับฟงไมไดรับการตอบสนอง ก 

P2 หนวยงานมีการ
รับฟงความคิดเห็น
ประชาชนของ
หนวยงาน 

P205 การเห็นคุณคาของ
การรับฟงความคดิเห็น P20502 ขอคิดเห็นที่รับฟงไดรับการตอบสนองแตไมนําไป

พิจารณาประกอบการตัดสินใจ 
ก 
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 P20503  ขอคิดเห็นที่รับฟงไดรับการตอบสนองและ
นําไปใชประกอบการตัดสินใจ 

ก 

P20601 เวลาที่หนวยงานตองตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบแก
ประชาชน หนวยงานตัดสินใจกอนแลวจึงใหขอมลูแก
ประชาชน  

ก P206 การทิ้งชวงการ
ตัดสินใจหลังการรับฟง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน P20602 มีการใหขอมูลแก ประชาชนแลวตัดสินใจทันทีโดย

ไมใหเวลาเพื่อรับฟงความคิดเหน็กอน ตัดสินใจ 
ก 

 P20603 ในกรณีที่ตองตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบแก
ประชาชน มีการใหขอมูล แกประชาชนมากพอ
และนานพอแลว ใหเวลาในการรับฟงอยางทั่วถึง 

ก 

P30101 ประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจของ
หนวยงาน 

ก 

P30102 ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับ
ระดับกิจกรรม 

ก 

P301 การมีสวนรวมใน
การวางแผนตัดสินใจ 

P30103 ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับ
ระดับโครงการ 

ก 

 P30104 ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับ
ระดับวางแผน 

ก 

 P30105 ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับ
ระดับนโยบาย 

ก 

 P30106 ทานมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจดําเนินงาน
ของหนวยงาน 

ป 

P302 กระบวนการ 
ตัดสินใจ 

P30201 มีการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียงสวน
ใหญ 

ก 

 P30202 มีการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใช โดยการหวาน
ลอม / บีบบังคับ 

ก 

 P30203 มีการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชฉันทามติ 
(เห็นพองตองกัน)  

ก 

P303มิติของเวลากับการ
ตัดสินใจ 

P30301 การใหระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจเปนไปอยาง
เรงรีบ 

ก 

 P30302 มีการใหเวลาที่ใชในการตัดสินใจในเวลาที่
เหมาะสมกับสถานการณ 

ก 

P3 หนวยงานมีการ
ใหมีสวนรวมใน
กระบวนการ 
ตัดสินใจ 

P304ผูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ 

P30401 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจประกอบดวยเจาหนาที่
รัฐ  

ก 
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 P30402 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจประกอบดวยนักวิชาการ ก 
 P30403 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจประกอบดวยผูไดรับ

ผลกระทบโดยตรง 
ก 

 P30404 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจประกอบดวยองคกร
พัฒนาเอกชน 

ก 

 P30405 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจประกอบดวย ประชาชน
ทั่วไป  

ก 

P30501 มีการคัดเลือกคณะกรรมการที่มีหนาที่ตัดสินใจ
ดวยวิธีแตงตั้งโดยผูมีอํานาจ   

ก P305กระบวนการใช
กรรมการในการตัดสินใจ 

P30502 มีการคัดเลือกคณะกรรมการที่มีหนาที่ตัดสินใจ
ดวยวิธีเสนอชื่อโดยผูมีสวนไดสวนเสีย 

ก 

P40101 หนวยงานไมมีการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ในการมีสวนรวมของประชาชน 

ก P4 หนวยงานมีการ
พัฒนาความสามารถ
ในการมีสวนรวม
ของประชาชน 

P401การพัฒนา
ความสามารถในการมีสวน
รวมของประชาชน P40102 หนวยงานสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการมี

สวนรวมของประชาชน  โดยมีการให งบประมาณ
หรือเครื่องมืออุปกรณตางๆ มาก 

ก 

 
5 หลักสํานึกรับผิดชอบ 

 
องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม 

ผูตอบ 
A101มีการทําขอตกลง
สองฝาย 

A10101 ทุกครั้งที่ไดรับมอบหมายงาน ทานไดทําความ
เขาใจและเห็นชอบกับวัตถุประสงค เปาหมายและ
ความคาดหวังจากการทํางานชิ้นนั้นเสมอ 

จ 
A1 หนวยงานมี
การสรางความ 
เจาของรวมกัน  

 A10102 ทุกครั้งที่ไดรับมอบหมายงาน ทานจะทราบถึง
ความคาดหวังที่ตองการจากการทํางานชิ้นนั้น
เสมอ 

จ 

A201มีโยบายและแผนที่
ชัดเจน 

A20101 ผูบริหารองคการไดสื่อสารและทําความเขาใจใน
เรื่องแผนรวมขององคการแกทุกคนที่รับผิดชอบ 

จ A2 หนวยงาน 
มีเปาหมายที่ 
ชัดเจน   A20102 ผูบริหารองคการไดมีการสื่อสารและทําความ

เขาใจในเรื่องแผนการปฏิบัติงานยอย (Operational 
Plan) แกทุกคนที่รับผิดชอบ 

จ 
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 A20103 องคการของทานจะมีการทําเปาหมายยอยๆ 
(Milestone) ที่ตองการบรรลุในการปฏิบัติงานอยู
เสมอ 

จ 

A301การจัดสรรแบงปน
ทรัพยากร 

A30101 องคการมีการกําหนดวิธีการและขั้นตอนในการ
จัดการแบงปนทรัพยากรอยางชัดเจน 

จ 

A302การยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

A30201 ผูปฏิบัติงานทั้งหลายเต็มใจที่จะยอมรับสิ่งใหมๆ
และเทคโนโลยีใหมๆเสมอ 

จ 

 A30202 องคการของทานมีมาตรการในการจัดการกับผูที่
ไมยอมพัฒนาเปลี่ยนแปลง  

จ 

A303ความรวมมือและการ
ทํางานเปนทีม 

A30301 สมาชิกในทีมงานของทานใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานกันเปนอยางดี 

จ 

A304การจัดการความ 
ขัดแยง 

A30401 เมื่อมีปญหาความขัดแยงเกิดขึ้น องคการมี
กระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนในการแกปญหา 
ดังกลาว 

จ 

 A30402 องคการมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
แกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น 

จ 

A305การสื่อสารภายใน A30501 มีการกระจายขาวสารขอมูลขององคการอยาง
เปดเผยใหแกบุคลากรไดรับทราบโดยทั่วถึง 

จ 

 A30502 ขอมูลขาวสารที่สื่อสารใหทราบนั้นมีความถูกตอง
สมบูรณ ไมมีการบิดเบือน 

จ 

A306ความสนับสนุน 
ภายใน 

A30601 ผูบังคับบัญชาใหความสนับสนุนแกสมาชิกใน
ทีมงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน 

จ 

 A30602 สมาชิกของแตละทีมงานในองคการสามารถเขาถึง
และขอรับความสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาได
อยางเสมอภาค 

จ 

A307การมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ 

A30701 บุคลากรทุกคนในองคการสามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนเองไดอยางอิสระเสรี 

จ 

 A30702 สมาชิกทุกคนสามารถมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจขององคการได 

จ 

A308การยอมรับ
ความสามารถ 

A30801 ผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมจะไดรับการยกยองใน
ระดับองคการ 

จ 

A3 หนวยงานมี
การบริหารงาน
อยางมี
ประสิทธิภาพ  
 
 

A309  ความไววางใจ 
(หรือความศรัทธาเชื่อมั่น) 

A30901 ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถเชื่อใจไดวาเพื่อน
รวมงานจะทํางานหนักและมีผลงานที่ไวใจได
เสมอ 

จ 
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A30902 ผูปฏิบัติงานทุกคนรูสึกปลอดภัยที่จะพูดคุยหรือ
ปรึกษาหารือไดทุกครั้งเมื่อมีปญหาตางๆเกิดขึ้น 

จ 

A310ขวัญกําลังใจ A31001 บุคลากรแตละคนจะไดรับการปฏิบัติตอตนใน
ทางบวก เมื่อเขาปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จและทุก
คนจะไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาค (ไมมีการ
เลือกปฏิบัติ) อาทิ เชน การพูดใหกําลังใจ ยกยอง
ชมเชย มิใชมีแตรางวัลตอบแทนในรูปของวัตถุ
หรือตัวเงินเทานั้น 

จ 

A401การประเมินผลงาน A40101 องคการของทานไดกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  (Standard of Performance) ไวอยาง
ชัดเจน 

จ 

 A40102 องคการของทานมีการติดตามประเมินผลและจัดการ
กับผลการปฏิบัติงานที่ไมมีคุณภาพ 

จ 

 A40103 องคการของทานมีการจัดทําดัชนีวัดผลการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

จ 

A4 หนวยงานมี
ระบบติดตาม
ประเมินผล  

 A40104 กอนเริ่มปฏิบัติงาน บุคลากรจะทราบถึงดัชนีวัดใน
การปฏิบัติงานทุกครั้ง 

จ 

A5 หนวยงานมี
การจัดการกับผูไม
มีผลงาน  

A501 มีการจัดการกับ 
ผูไมมีผลงาน 

A50101 องคการของทานมีมาตรการในการดําเนินการกับผู
ไมมีผลงาน จ 

A601การทําแผนสํารอง A60101 ในการปฏิบัติงานองคการของทานจะมีการ
วางแผนสํารองไวในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

จ A6 หนวยงานมี
แผนสํารอง  

 A60102 สมาชิกทุกคนในองคการมีความเขาใจและ
รับทราบแผนสํารอง 

จ 

  
 

                  6. หลักความคุมคา 
 
องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม 

ผูตอบ 
M1หนวยงาน 
การประหยัด 

M101 การทํางานและ
ผลตอบแทนบุคลากรเปนไป

M10101 การทํางานของบุคลากรในหนวยงานของทาน
สวนใหญจะทํางานเต็ม  7ชม.และพัก1ชม. 

จ 
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อยางเหมาะสม M10102 ผลตอบแทน (เงินเดือนและอื่นๆ) ที่บุคลากร
สวนใหญในหนวยงานทานไดรับนั้นเหมาะสม
กับปริมาณและคุณภาพของงานที่ทํา 

จ 

M102 ไมมีความขัดแยงเรื่อง
ผลประโยชน 

M10201 เคยปรากฏวามีการกระทําบางอยางซึ่งเปน
ผลประโยชนตอหนวยงานโดยรวมแตไม
สอดคลองกับผลประโยชนของทานหรือ
บุคลากรในหนวยงาน 

จ 

M103 หนวยงานมีผลผลิต
หรือบริการที่ไดมาตรฐาน 

M10301 จํานวนผลผลิตและบริการของหนวยงานมี
ความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงาน
ประเภทเดียวกันที่ใชบุคลากร งบประมาณ 
และขอบเขตภาระหนาที่ที่เทากัน 

ก 

 M10302 มูลคาของผลผลิตหรือบริการของหนวยงาน
ของทานมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ
หนวยงานอื่นประเภทเดียวกันที่ใชบุคลากร 
งบประมาณ และขอบเขตภาระหนาที่เทากัน 

ก 

 M10303 ทุกสวนงานในหนวยงานของทาน 
กอใหเกิดผลผลิตหรือบริการที่มีคุณคาแก
หนวยงานเทากัน 

ก 

M10401 หนวยงานของทานมีระบบตรวจสอบภายใน  ก 
M10402 มีการนําระบบตรวจสอบภายในมาใชอยาง

สม่ําเสมอ 
ก 

M104 หนวยงานมีการ
ตรวจสอบภายในและการ
จัดทํารายงานการเงิน 

M10403 หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานการเงิน ก 
 M10404 หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานการเงิน

สม่ําเสมอทุกป 
ก 

 M10405 มีการเผยแพรรายงานการเงินแกสาธารณชน
ทั่วไป 

ก 

 M10406 รายงานการเงินจะรายงานตรงตอหนวย
ตรวจสอบ ผูบังคับบัญชาระดับสูง และ
หนวยงานที่เกี่ยวของเทานั้น 

ก 

 M10407 มีระบบบริหารการเงินที่รัดกุม(ดัชนีวัดนี้ใช
รวมกันกับ T10601) 

ก 

M105 หนวยงานมีการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ 

M10501 เคยเกิดปญหาประสิทธิภาพของการใชเงิน (ตํ่า
กวางบประมาณ, มากกวางบประมาณ หรือใช
งบประมาณผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค) 

ก 
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 M10502 เมื่อเกิดปญหาการเงินผูแกปญหาคือ 
ผูบังคับบัญชาระดับสูงเทานั้น 

ก 

 M10503 เมื่อเกิดปญหาการเงินผูแกปญหาคือ ฝาย
การเงินหรือฝายการคลังในหนวยงานของทาน
เทานั้น 

ก 

 M10504 เมื่อเกิดปญหาการเงินผูแกปญหาคือ
ผูบังคับบัญชาระดับสูงรวมกับฝายการเงินหรือ
การคลัง 

ก 

M20101 มีการวางแผนการกําหนดอัตรากําลังภายใน
หนวยงานไวอยางชัดเจน 

จ M201 หนวยงานใช
ทรัพยากรอยางมี 
ประสิทธิภาพ M20102 อัตรากําลังของบุลากรในปจจุบันมีจํานวน

เหมาะสมกับปริมาณงาน 
จ 

 M20103 บุคลากรมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ
เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 

จ 

 M20104 มีระบบบัญชีควบคุมการใชวัสดุอุปกรณใน
หนวยงาน อยางประหยัด 

จ 

 M20105 มีวิธีการและขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ
อยางเปนระบบ 

จ 

 M20106 คาใชจายดานสาธารณูปโภค ในหนวยงานของ
ทานที่ใชจริงสูงกวางบประมาณที่ไดจาก
รัฐบาล 

จ 

 M20107 บุคลากรรูจักแกไขปญหาและ 
ตัดสินใจดวยตนเองเสมอ 

จ 

M20201 มีการสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมเพิ่มพูนความรู 

จ M202 หนวยงานมีการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

M20202 มีการใชเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณตางๆที่
ทันสมัยเพื่อลดตนทุน 

จ 

 M20203 มีนโยบายที่จะจัดสรรงานใหกับ
บุคคลภายนอกหรือหนวยงานเอกชนมา
ดําเนินการเพื่อประสิทธิภาพการทํางาน 

จ 

M20301 ผลงานการปฏิบัติงานของบุคลากรไดตาม
เปาหมายที่กําหนด 

จ 

M2หนวยงานมีการ
ใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

M203 หนวยงานมีการให
ผลตอบแทนตามผลงาน 

M20302 ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานไดตาม
เปาหมายที่กําหนด 

จ 
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 M20303 มีการนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาใชในการบริหารงาน 

จ 

M30101 มีการกําหนดนโยบายประจําป หรือประจํา
วาระของผูบังคับบัญชา 

จ M301หนวยงานมีนโยบาย 
แผน วิสัยทัศน พันธกิจ  
เปาหมาย M30102 มีการกําหนดแผนงานประจําป หรือประจํา

วาระของผูบังคับบัญชา 
จ 

 M30103 ผูบริหารมีการสื่อสารทําความเขาใจในแผน
รวมของหนวยงานแกบุคลากรที่รับผิดชอบ 

จ 

 M30104 การสื่อสารทําความเขาใจในแผนรวมจะทํา
อยางสม่ําเสมอ 

จ 

 M30105 มีการกําหนดแผนปฏิบัติการยอย (Operation 
Plan) เปนระบบหนวยงาน 

จ 

 M30106 มีการสื่อสารและทําความเขาใจแผนปฏิบัติการ
ยอย กับบุคลากรในหนวยงานยอยๆ  

จ 

 M30107 มีการสื่อสารและทําความเขาใจแผนปฏิบัติการ
ยอย อยางสม่ําเสมอ 

จ 

 M30108 มีการกําหนดวิสัยทัศน (เปนการกําหนด
ทิศทางของสิ่งที่ตองการจะทําตอไป) 

จ 

 M30109 มีการกําหนดเปาหมายของหนวยงาน จ 
 M30110 มีการกําหนดพันธกิจ (หนาที่ที่ตองทํา) ของ

หนวยงาน)   
จ 

 M30111 มีการเผยแพร สื่อสาร และทําความเขาใจใน
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงาน
กับบุคลากรในหนวยงาน 

จ 

 M30112 มีการเผยแพร วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมาย
ของหนวยงานกับสาธารณชนโดยทั่วไป 

จ 

M3 หนวยงานมี
การแขงขันในการ
ทํางาน 

 M30113 เมื่อสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
หนวยงานเปลี่ยนแปลง เชน ภัยพิบัติ ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ํา งบประมาณบุคลากรลดลง 
เปนตน หนวยงานของทานมีแผนรองรับ
ลวงหนา 

จ 
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 M30114 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงาน
แสดงใหเห็นวามีความพยายามปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงผลผลิตหรือบริหารของหนวยงาน
ในทิศทางดีขึ้น มีมูลคาและคุณภาพของ
ผลผลิตและบริการดีขึ้น 

จ 

 M30115 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงาน
แสดงใหเห็นวามีการประหยัดการใช
งบประมาณ กําลังคน เครื่องมือ ฯลฯ 

ก 

 M30116 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงาน
แสดงใหเห็นวาพยายามหาเลี้ยงตนเอง พ่ึง
งบประมาณรอยลง  

ก 

 M30117 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงาน
แสดงใหเห็นวาการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใน
การจัดการที่เหมาะสม 

ก 

 M30118 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงาน
แสดงใหเห็นวามีระบบการเตรียมความพรอม
ในการรับสถานการณไมคาดคิด วิกฤต 

ก 

M30201 หนวยงานของทานมีการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Standard of Performance)ที่ชัดเจน 

จ M302 หนวยงานมีการเนน
ผลงานดานการบริการ 

M30202 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  มาจากการมีสวน
รวมกําหนดของบุคลากรในหนวยงาน 

จ 

 M30203 หนวยงานของทานมีการจัดบุคลากรดานลูกคา
สัมพันธ 

จ 

 M30204 หนวยงานของทานมีการจัดหนวยงานให
คําปรึกษา/รับเรื่องราวรองทุกข 

จ 

 M30205 เมื่อไดรับเรื่องราวรองทุกข จะรีบดําเนินการ
ทันทีทุกเรื่อง 

จ 

 M30206 เมื่อไดรับเรื่องราวรองทุกข จะรีบดําเนินการ
เฉพาะเมื่อ มีความเรงดวนมาก กระทบตอ
ประชาชนสวนใหญ 

จ 

 M30207 เมื่อไดรับเรื่องราวรองทุกข จะรีบดําเนินการถา
เกี่ยวของกับบุคลากรสําคัญทั้งในสายงานและ
การเมือง 

จ 
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 M30208 มีการติดตามใหคําปรึกษาตางๆภายหลังการ
ใหบริการ 

จ 

 M30209 มีการติดตามใหคําปรึกษาอยางสม่ําเสมอ จ 
 M30210 บุคลากรมีความเต็มใจและมุงมั่นในการ

ใหบริการตลอดเวลาและทุกสถานการณ 
จ 

 M30211 หนวยงานมีการติดประกาศแนะนําวิธีรับ
บริการ 

จ 

 M30212 หนวยงานมีการกระจายเสียง แนะนําวิธีการรับ
บริการ 

จ 

 M30213 หนวยงานทานเคยไดรับการรองเรียนวาราคา
ของผลผลิตหรือบริการสูง 

จ 

 M30214 ทานคิดวาผลผลิตหรือบริการของหนวยงานนี้ 
มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว  

ป 

 M30215 ทานคิดวาผูใหบริการมีความเต็มใจและตั้งใจ
ในการบริการทาน 

ป 

 M30216 หนวยงานนี้มีการติดตามใหคําปรึกษาแนะนํา
ภายหลังการบริการ 

ป 

 M30217 มีการติดตาม แนะนําใหคําปรึกษาอยาง
สม่ําเสมอ 

ป 

 M30218 การติดตาม แนะนําใหคําปรึกษาสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 

ป 

 M30219 ทานคิดวาอัตราคาบริการหรือราคาผลผลิตของ
หนวยงานเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณและ
คุณภาพที่ไดรับมีความเหมาะสม 

ป 

 M30220 หนวยงานเคยไดรับรางวัลในดานผลผลิต 
บริการหรือการบริหารงาน 

ก 

 M30221 มีการจัดบุคลากรหรืองานดานลูกคาสัมพันธ ก 
 M30222 มีการจัดบุคลากรหรืองานดานใหคําปรึกษา

และรองทุกข 
ก 

 M30223 เมื่อไดรับเรื่องราวรองทุกขจะรีบดําเนินการ
ทันทีทุกเรื่อง 

ก 

 M30224 เมื่อไดรับเรื่องราวรองทุกขจะรีบดําเนินการ
เฉพาะเรื่องที่มี ผลกระทบกับประชาชนสวน
ใหญ 

ก 
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องคประกอบใหญ องคประกอบยอย รหัส คําถาม 
ผูตอบ 

 M30225 เมื่อไดรับเรื่องราวรองทุกขจะรีบดําเนินการ
เฉพาะเรื่องที่มี ผลกระทบสําคัญและเกี่ยวของ
กับบุคลากรสําคัญตามสวนงานและการเมือง 

ก 

M30301 มีหนวยงานที่ทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภายในโดยเฉพาะ 

ก M303 หนวยงานมีการ
ประเมินผล การทํางาน 

M30302 มีการประเมินผลสม่ําเสมอทุกป ก 
 M30303 มีการเผยแพรการประเมินผลสูสาธารณชน ก 
 M30304 มีการเผยแพรเฉพาะภายในหนวยงาน ก 
 M30305 นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการ

ปฎิบัติงานในหนวยงาน 
ก 

M304 ผูบริหารระดับสูงมี 
สภาวะผูนํา 

M30401  ผูบริหารระดับสูงมีบทบาทในการพัฒนา
เปลี่ยนแปลง สิ่งตางๆ (การดําเนินงาน 
มาตรฐาน การปฏิบัติงานคุณภาพของการ
บริการ ) ในหนวยงาน 

จ 

 M30402 ผูบริหารเปดรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากร
ในหนวยงาน 

จ 

 M30403 ผูบริหารเปดรับฟงความคิดเห็นจาก
สาธารณชนทั่วไป 

จ 

  * หมายเหตุ ชองผูตอบ    จ   หมายถึงเจาหนาที่     ก   ขอมูลกลางของหนวยงาน   ป   
หมายถึงประชาชน 
 
3.6 การเก็บขอมูล 
 
  การศึกษาครั้งนี้มีการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยใชแบบสอบถามดัชนีวัดการบริหาร
จัดการที่ดีที่คณะวิจัยพัฒนาขึ้น (แบบสอบถามอยูในภาคผนวก) คณะนักวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลใน
หนวยงานเปาหมาย 10 หนวยงานใน 5 ภูมิภาค ประกอบดวยหนวยงานในจังหวัด เชียงใหม ลําปาง 
ขอนแกน สกลนคร สุพรรณบุรี กรุงเทพ นนทบุรี ระยอง ปตตานี และสงขลา  โดยจะจัดเก็บขอมูล
โดยใชกลุมประชากร 2 สวนคือ ในสวนของเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ และในสวนของ
ประชาชนผูใชบริการ  
   
  วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 
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  แนวคิดที่ใชในการกําหนดหนวยงานที่จะจัดเก็บขอมูลไดกรอบมาจากการแบงสวน
ราชการเปนประเภทตางๆไดแก ประเภทกลุมดานการบริการ ประเภทกลุมดานความมั่นคง ประเภท
กลุมดานการเศรษฐกิจ นํามาสูการกําหนดหนวยงานราชการที่จะเปนกลุมเปาหมาย ไดแกกลุมที่  
1 ดานการบริการผูวิจัยไดเลือก โรงเรียนมัธยมประจําจังหวัดเปนตัวแทนสวนราชการดานการบริการ
ดานการจัดการศึกษา  โรงพยาบาลประจําจังหวัดเปนตัวแทนสวนราชการดานการบริการสังคม กลุมที่ 
2 ดานความมั่นคงผูวิจัยไดเลือก  สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองเปนตัวแทนเนื่องจากตํารวจคือผูบังคับ
ใชกฎหมายโดยตรง กลุมที่ 3 ดานเศรษฐกิจไดเลือกธนาคารออมสินจังหวัด (เนื่องจากเปนหนวยงานที่
ประชาชนในภูมิภาคไปใชบริการมากและยังทําหนาที่ดูแลเรื่องกองทุนหมูบานอีกดวย) และเกษตร
อําเภอซึ่งใหบริการดานคําปรึกษาแกเกษตรกรซึ่งเปนกลุมประชากรจํานวนมากที่สุดของประเทศ เปน
ตัวแทนกลุมราชการดานเศรษฐกิจ   
   
  ขนาดตัวอยาง 
  การเก็บขอมูลดัชนีวัด การบริหารจัดการที่ดี  ในพื้นที่ 5 ภูมิภาค 10 จังหวัด คร้ังนี้ มี
กลุมประชากร 2 กลุมคือ กลุมที่ 1 ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางในหนวยงานที่ไดรับการคัดเลือก 
กลุมที่ 2 ประชาชนผูใชบริการจากหนวยงานนั้นๆ ในหนึ่งวัน  โดยนําขอมูลจํานวนประชากรมา
คํานวณหากลุมตัวอยาง โดยใชสูตรการคํานวณของ Yamane (1967:886) ที่ความเชื่อมั่นรอยละ 95 
ดังนี้ 

n  =   N  
   1+ N (e)2 

 เมื่อ 
 n    คือ จํานวนตัวอยาง (อาทิจํานวนตัวอยางที่สุมจากประชากรทั้งหมด ) 
 N  คือ จํานวนประชากร (อาทิจํานวนขาราชการเจาหนาที่ทั้งหมดในหนวยงานหรือประชาชนผู
มาใชบริการในหนวยงาน ถาเปนโรงพยาบาลคือจํานวนประชาชนที่มาขอรับการตรวจตอวัน) 

e   คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในที่นี้คือคา .05 และ 0.1 
  โดยคณะวิจัยไดจัดทําตารางสําหรับการสุมตัวอยางเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ดัง
ปรากฏในตารางตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 3-15  แสดงการคาํนวณจํานวนกลุมตัวอยางที่ความเชื่อม่ัน 95 % (yamane) 

 
จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 

30 28 800 267 
50 44 850 272 
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จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 
75 63 900 277 
100 80 1,000 286 
125 95 1,500 316 
150 109 2,000 333 
175 122 2,500 345 
200 133 3,000 353 
225 144 3,500 359 
250 154 4,000 364 
275 163 4,500 367 
300 171 5,000 370 
325 179 5,500 373 
350 187 6,000 375 
375 194 6,500 377 
400 200 7,000 378 
425 206 7,500 380 
450 212 8,000 381 
475 217 8,500 382 
500 222 9,000 383 
525 227 9,500 384 
550 232 10,000 385 
575 236 20,000 392 
600 240 30,000 395 
625 244 40,000 396 
650 248 50,000 397 
675 251 60,000 397 
700 255 70,000 398 
725 258 80,000 398 
750 261  >=320,000  400 

 
จากตารางขางตน คณะวิจัยไดศึกษาขอมูลพื้นฐานของหนวยงานทั้ง 10 หนวย และทําการ

คํานวณหาจํานวนตัวอยางไดดังปรากฏในตารางตอไปนี้   
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  จํานวนการสุมตัวอยาง 
ตารางที่ 3-16 แสดงจํานวนกลุมตัวอยาง 

 
หนวยงาน จังหวัด ประเภท ประชากร กลุมตัวอยาง 

จนท 191 129 
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลยั จังหวดัสงขลา 

นักเรียน 3801 362 

จนท 473 217 โรงพยาบาลปตตาน ี จังหวดั ปตตานี 
ปชช  / วัน 749 261 
จนท 13 13 เกษตรอําเภอพรรณนานิคม จังหวดัสกลนคร 

ปชช ทั้งหมด * 400 
จนท 181 125 โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย จังหวดัขอนแกน 

นักเรียน 4218 365 
จนท 14 14 เกษตรอําเภอสารภี จังหวดัเชยีงใหม 

ปชชทั้งหมด * 400 
จนท 345 185 สถานีตํารวจภธูรอําเภอเมือง จังหวดัลําปาง 

ปชช  / วัน 120 92 
จนท 21 21 ธนาคารออมสิน สาขา

สุพรรณบุรี 
จังหวดัสุพรรณ 

ปชช  / วัน 300 171 
จนท 13 13 ธนาคารออมสิน สาขาระยอง จังวัดระยอง 

ปชช / วัน 500 222 
จนท 209 137 สถานีตํารวจชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร 

ปชช  / วัน 110 86 
จนท 122 93 โรงพยาบาลโรคทรวงอก จ.

นนทบุรี 
จังหวดันนทบรีุ 

ปชช / วัน 278 164 
รวม   11,631 3,472 

   
  หมายเหตุ  *ในกรณีของเกษตรอําเภอจะพบวา กลุมประชาชนผูใชบริการจะไมไดขึ้นมาใช
บริการที่อําเภอโดยตรง แตเปนการลงไปบริการที่พื้นที่ ในการนี้จึงไดคิดรวมเกษตรกรทั้งอําเภอเปน
ผูใชบริการของหนวยงานละกลุมตัวอยางจึงไดคา 400 ซ่ึงเปนคาสูงสุดตามสูตรการคํานวณ 
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    ** จนท. = เจาหนาที่ 
         ปชช   = ประชาชน 
 

โดยคณะวิจัยทําการสอบถามเจาหนาที่และประชาชนโดยตรงมิไดใหเจาหนาที่หรือ
ประชาชนตอบเอง แตอยางใด เพื่อใหไดขอมูลที่ครบดานสมบูรณ 
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ภาพที่ 3-1 พื้นที่ท่ีทําการศึกษา 5 ภูมิภาค 10 จังหวัด 
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3.7  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 
  แบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูลดานการบริหารจัดการที่ดีนั้น คณะทํางานไดแยก
ออกแบบแบบสอบถามออกมา 3 สวนเพื่อใชเก็บขอมูลในเรื่อง การบริหารจัดการที่ดี อันครอบคลุมทั้ง 
6 องคประกอบ ไดแก คือ 1.หลักดานนิติธรรม   2. หลักดานคุณธรรม  3. หลักความโปรงใส  4. 
หลักการมีสวนรวม  5. หลักสํานึกรับผิดชอบ  6. หลักความคุมคา  ดังนี้ 
  สวนที่ 1  คือแบบสอบถามระดับองคกร เพื่อประเมินการบริหารจัดการองคกรโดยจะเปนการ
เก็บขอมูลทุติยภูมิที่มีอยูแลวอยูแลวในระดับหนึ่ง ขอมูลนี้จะไดจากการสอบถามเจาหนาที่ที่ทําหนาที่
ที่เกี่ยวของเทานั้น อาทิ เจาหนาที่ฝายบุคคล นิติกร การเงิน บัญชี บริหารงานทั่วไป กองกลาง 
สํานักงานเลขานุการเปนตน โดยอาจสอบถามหลายคนเพื่อใหไดขอมูลครบถวน เพื่อถามคําถามใน
สวนของหลักความคุมคา หลักนิติธรรม   หลักคุณธรรม  หลักการมีสวนรวม    
  สวนที่ 2  คือแบบสอบถามระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เพื่อประเมินทัศนคติและความคิดเห็น
ของเจาหนาที่ในดานการบริหารจัดการที่ดี เพื่อถามคําถามในสวนของหลักความโปรงใส  หลักสํานึก
รับผิดชอบ   หลักความคุมคา 
 สวนที่  3  คือแบบสอบถามประชาชนผูใชบริการกับหนวยงานของรัฐ  เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของการดําเนินการและความพึงพอใจที่ประชาชนไดรับ เพื่อถามคําถามในสวนของหลัก
นิติธรรม หลักการมีสวนรวมและหลักความคุมคา  ดังแสดงไดตามตารางตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 3-17  แสดงการใชเคร่ืองมือเก็บขอมูลของหลักการตาง ๆ 
 

 เจาหนาที่ สวนกลาง ประชาชน 
หลักนิติธรรม  x x 
หลักคุณธรรม  x  
หลักความโปรงใส x   
หลักการมีสวนรวม  x x 
หลักสํานึกรับผิดชอบ x   
หลักความคุมคา x x x 
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3.8 การประมวลผลขอมูล 
 ขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด จะถูกนํามาแยกประเภทและจัดเปนชุดขอมูลใหม
เพื่อความเหมาะสมกับการคํานวณ โดยผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากคําถามแตละขอนํามาสูการคํานวณ
คะแนน เปนรายองคประกอบกอนจะนํามาถวงน้ําหนักเพื่อหาคะแนน ของดัชนีวัดแตละตัวตอไป 
และหลักการแตละหลักการจะมีการใหน้ําหนักองคประกอบตางกันไป แตในทายที่สุดเกณฑการให
คะแนนจะอยูในรูปของ คะแนน 0.0 - 1.0 โดยอธิบายแตละคาได 5 ระดับดังนี้ คะแนน 0.00-0.20 
หมายถึงระดับต่ําที่สุด คะแนน 0.21- 0.40 หมายถึงระดับต่ํา คะแนน 0.41- 0.60หมายถึงระดับปาน
กลาง คะแนน 0.61- 0.80 หมายถึงระดับสูงและ คะแนน 0.81-1.00 หมายถึงระดับสูงที่สุด  
(รายละเอียดการคํานวณจะปรากฏในคูมือการจัดเก็บขอมูล) 
 
 สําหรับหลักสํานึกรับผิดชอบ (accountability) ผูวิจัยไดใหคําอธิบายสําหรับระดับคะแนนแต
ละระดับไวดวย (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2545 )  ดังตอไปนี้ 

 
 ระดับต่ําสุด คือ ระดับ Entitlement Accountability  ซ่ึงเปนระดับที่ขาดสํานึกรับผิดชอบ 
ระดับ Entitlement เปนสภาพการทํางานที่มีระดับความพรอมรับผิดต่ํามาก พนักงานมีปญหาดาน
ทัศนคติวา “ไมใชงานของฉัน” มีการเกี่ยงงานกัน พนักงานมารับเงินเดือนแตไมมีผลงาน ทําอะไร
ตามใจชอบ ไมยินดียินรายจะวาเกิดอะไรกับองคการ  
 ระดับต่ํา คือ ระดับ Individual Accountability  ซ่ึงเปนระดับที่มีความพรอมรับผิดบางในแต
ละบุคคล  ระดับ Individual Accountability พนักงานที่มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายก็
จะตั้งหนาทํางานไมคํานึงวาทําแลวจะกระทบใครบาง คือ มีระบบสํานึกรับผิดชอบเฉพาะกับตนเอง 
คนอื่นจะถูกกระทบอะไรไมสนใจ มีลักษณะการทํางานแบบตัวใครตัวมัน (ที่เรียกวา แบบไซโล-Silo) 
 ระดับปานกลาง คือ ระดับ Work Unit Accountability  ซ่ึงเปนระดับที่มีความพรอมรับผิดใน
แผนกงาน ระดับ Work Unit Accountability เปนระดับที่สูงขึ้นมาของการทํางานในระบบสํานึก
รับผิดชอบคือมีการสรางทีมงานได และในระดับนี้ ความสําเร็จของทีมจะสําคัญกวาความสําเร็จของ
บุคคล คนในทีมจะชวยเหลือกันเพื่อใหงานของทีมประสบความสําเร็จ แตยังไมคํานึงถึงวาการทํางาน
ของทีมตนจะกระทบทีมอื่น หรือองคการหรือไม 

ระดับสูง คือ ระดับ Cross Functional Accountability  ซ่ึงเปนระดับที่มีความพรอมรับผิดขาม
แผนกงาน ระดับ Cross-Functional Accountability ในระดับนี้จะคํานึงถึงระดับเหนือกวาทีม แตยังมี
ชองวางระหวางระดับที่ตางกัน เชนระดับผูปฏิบัติกับระดับผูบริหาร และระดับนโยบาย 

ระดับสูงสุด  หมายถึง ระดับ Organizational Accountability  ซ่ึงเปนระดับที่มีความพรอมรับ
ผิดในระดับขององคการ  ระดับ Organizational Accountability เปนระดับที่องคการสามารถทํางานไป
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ในลักษณะทีมทั้งองคการ ทําใหเปนองคการที่คลองตัวสามารถปรับตัวไดในทุกสถานการณ และเปน
ทีมงานมีประสิทธิภาพ 

 
การถวงน้ําหนักขอมูล 
สําหรับการถวงน้ําหนักขอมูลนั้น คณะวิจัยทําการคํานวณคาเฉลี่ยคะแนนของแตละหลักการ

จะใชวิธีการนําเอาคะแนนของดัชนีวัดยอยแตละตัวมาคิดคาเฉลี่ยเทาๆกัน โดยใชกระบวนการนี้ 4 
หลักการคือ หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักสํานึกรับผิดชอบ และหลักความคุมคา    
 สวนอีกสองหลักที่เหลือคือ หลักนิติธรรม และหลักการมีสวนรวมจะมีการถวงน้ําหนักที่
แตกตางกันออกไปดังนี้  
 หลักนิติธรรมจะเนนหนักในดานความผูกพันตอกฎหมายเปนสําคัญ จึงจะถวงน้ําหนักในขอ 
3 เร่ืองความผูกพันตอกฎหมายมากที่สุดโดยใหน้ําหนักเปน 4  เทา แลวจึงนําเอาคาคะแนนดัชนีวัดใน
ทุกขอมาเฉลี่ยกัน  
  1.   หนวยงานมีการแบงแยกการใชอํานาจอยางชัดเจน  
  2.   หนวยงานมีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคลากรและประชาชน  
  3.   หนวยงานมีความผูกพันตอกฎ ระเบียบตางๆ  
  4.   หนวยงานไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุไวในกฎ ระเบียบ  
  5.   ผูมีอํานาจตัดสินใจในหนวยงานมีความอิสระในการปฏิบัติหนาที่ 
  6.   หนวยงานไมมีการกําหนดโทษ โดยปราศจากการออกกฎ ระเบียบรองรับ  
  7.   หนวยงานยึดหลักการทํางานภายใตกฎ ระเบียบสูงสุด 
 
 หลักการมีสวนรวม จะเนนในทุกๆดานแตในสวนของการพัฒนาการมีสวนรวมซึ่งจะเปนสิ่ง
ที่ยังเกิดขึ้นนอยในสังคมไทย จึงไดนํามาถวงน้ําหนักนอยที่สุด โดยจะมีการถวงน้ําหนัก 3 ขอแรก ขอ
ละ 3 สวน และขอที่ 4 อีก 1 สวน รวมทั้งหมดเปน 10 สวน  
   1.  การรวมใหขอมูล  
   2. การรับฟงขอมูล   
   3. การรวมตัดสินใจ   
   4. การพัฒนาการมีสวนรวม   

 
โดยสรุปในบทนี้เปนการนํากรอบดัชนีวัดมาจัดทําเปน ดัชนีวัดเปนหลักการยอย เปนคําถาม

และกลาวถึงการสุมตัวอยางและการประมวลผลสวนบทตอไปจะกลาวถึง ผลการนําเครื่องนําไป
ทดสอบใน 10 หนวยงานของ  10 จังหวัด ทั่วประเทศ 
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บทที่  4 
ผลการศึกษา 

 
 
 จากแบบสอบถามที่ไดดําเนินการสรางขึ้น จากการทดสอบและเพิ่มลด ตัดทอนจนมีจํานวนที่
เหมาะสม แลวใชตัวอยางทดสอบตามวิธีการที่ไดกลาวแลวในบทที่ 3 และไดดําเนินการวิเคราะห(ดู
รายละเอียดในคูมือการใชดัชนีช้ีวัด)แลว  
 ในบทนี้จะกลาวถึงผลที่ไดรับจากการประมวลขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  ทั้งในระดับ 
ภาพรวมระดับกลุมหนวยงานที่แบงออก 3 ประเภทหนวยงาน คือ หนวยงานดานเศรษฐกิจ ไดแก 
เกษตรอําเภอ และธนาคารออมสิน หนวยงานดานการบริการ ไดแก โรงเรียนมัธยม และโรงพยาบาล 
และหนวยงานดานความมั่นคง ไดแกสถานีตํารวจ  แลวจึงเปนการนําเสนอเปนรายงานทายสดุเปนการ
นําเสนอรายหลักการ 
  หลังจากการจัดเก็บขอมูลครบถวน คณะวิจัยไดทําการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม 
SPSS for windows และ Excel เนื่องจากเปนโปรแกรมที่ชวยในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติไดเปน
อยางดี ผลการทดสอบตัวช้ีวัดสามารถแสดงออกในรูปแบบตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

4.1  ผลการทดสอบดัชนชีี้วัดโดยภาพรวม 
เพื่อไดผลโดยภาพรวม คณะวิจัยทําการทดลองทําการรวมผลการทดสอบในทุกๆ หนวยงาน

รวมกันเพื่อเปนผลรวมของทั้ง 10 หนวยงาน ซ่ึงจะสะทอนการบริหารจัดการที่ดีของทั้ง 10 หนวยงาน
ตัวอยางนั้น 

ภาพ 2 ภาพดานลางนี้ แสดงผลการทดสอบดัชนีวัดทั้งใชรูปแบบของกราฟแทงเพื่อเห็นระดับ
ของคะแนนและภาพเครือขายใยแมงมุมแสดงความสัมพันธของหลักการสําคัญทั้ง 6 หลัก และเห็น
พื้นที่ใตกราฟ ที่แสดงการบูรณาการของคะแนนรวมในแตละหลักใหงายตอความเขาใจ 
 

การอานคาจากการประมวลผล 
  การประมวลผลขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลในหนวยงานเปาหมาย คร้ังนี้ สามารถ
อานคาไดโดยใชระดับคะแนนของผลที่ไดรับ โดยจะแบงเปน 5 ระดับคือ    
  ระดับ 0.00 - 0.20  คือ คานอยที่สุด 
  ระดับ 0.21 - 0.40  คือ คานอย 
  ระดับ 0.41 - 0.60  คือ คาปานกลาง 
  ระดับ 0.61 - 0.80  คือ คามาก 
  ระดับ 0.81 - 1.00  คือ คามากที่สุด 
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ตารางที่ 4-1  แสดงผลการทดสอบดัชนีวัดโดยภาพรวม 10 หนวยงาน 
 นิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส การมีสวนรวม สํานึกรับผิดชอบ ความคุมคา 

คาเฉลี่ย 0.81 0.81 0.46 0.64 0.65 0.64 

SD 0.078 0.259 0.080 0.076 0.099 0.077 

n 10 10 10 10 10 10 
 
 หมายเหตุ  SD=standard deviation หรือความเบี่ยงเบน มาตรฐาน n = จํานวนตัวอยาง (หนวยงาน) 
ภาพที่ 4-1 แสดงผลการทดสอบดัชนีวัดโดยภาพรวม 10 หนวยงานแสดงเปนกราฟแทง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-2 แสดงผลการทดสอบดัชนีวัดโดยภาพรวม 10 หนวยงานแสดงเปนเครือขายใยแมงมุม 
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ผลการทดสอบโดยภาพรวมพบวา ดัชนีวัดนี้มีความเหมาะสมและ หนวยงานตัวอยางมีระดับ
คะแนนของหลักตางๆ ตั้งแต 0.46 (ความโปรงใส) ไปจนถึง 0.81 (นิติธรรม) ภาพดังกลาวสะทอนวา
หนวยงานตางๆ ยังตองปรับปรุงเรื่องความโปรงใส สวนหลักการอื่นๆ นั้นคอนขางนาพอใจ 
โดยเฉพาะหลักนิติธรรม ขณะที่หลักการมีสวนรวม  สํานึกรับผิดชอบและความคุมคานั้นอยูระดับมาก  
แตเปนระดับคะแนน 0.64 – 0.65 เทานั้น  จึงควรมีการพัฒนาใหดีขึ้นตอไปและหากใหคะแนน
โดยรวมของการบริหารจัดการที่ดีของภาพรวมหนวยงานตัวอยางเปน1 และใหความสําคัญกับทุก
หลักการเทากัน หนวยงานตัวอยางจะมีระดับคะแนนของการบริหารจัดการที่ดี อยูที่ 0.67 ซ่ึงจัดอยูใน
ระดับมาก 
 
4.2 ผลการทดสอบดัชนีวัดตามกลุมงาน 
  ในสวนนี้เปนการวิเคราะหผลการนําดัชนีวัดการบริหารจัดการที่ดีไปจัดกลุมงานตางๆ 3 
กลุม  คือ  กลุมงานบริการ  กลุมความมั่นคง และ กลุมเศรษฐกิจ   โดยจะนําเสนอผลเปนภาพรวมของ
กลุมงานดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4-2 แสดงการวิเคราะหการบริหารจัดการที่ดีจําแนกตามกลุมงาน 

หลักการบริหารจัดการ  
กลุมงาน นิติธรรม คุณธรรม ความ 

โปรงใส 
มีสวน
รวม 

สํานึกรับ 
ผิดชอบ 

คุมคา คะแนน
เฉลี่ย 

SD 

เศรษฐกิจ 0.76 0.98 0.45 0.63 0.65 0.62 0.68 0.178 
บริการ 0.84 0.70 0.45 0.65 0.66 0.69 0.66 0.127 
ความมั่นคง 0.85 0.67 0.51 0.67 0.64 0.61 0.66 0.110 
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ภาพ 4-3  แสดงแผนภาพใยแมงมุมของการบริหารจัดการที่ดีรายกลุม 3 กลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ตารางที่ 4-2 และภาพที่ 4-3 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมงานทั้ง 3 กลุมงาน โดย
ภาพรวมซึ่งพบวา   กลุมงานตางๆ มีคะแนนเฉลี่ยของการบริหารจัดการที่ดีที่ใกลเคียงกัน แตในการ
พิจารณารายกลุมงานแลวจะเห็นวา กลุมงานเศรษฐกิจและบริการ มีระดับคะแนนความโปรงใสอยูใน
ระดับตั้งและต่ํากวากลุมงานความมั่นคง (ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง) ขณะที่กลุมงานเศรษฐกิจมีคะแนน
ในเรื่องของหลักความคุมคา  มีสวนรวมและนิติธรรมต่ํากวาอีก 2 กลุมงาน  ขณะที่มีคะแนนดาน
คุณธรรมสูงที่สุดในทั้ง 3 กลุมงาน ซ่ึงอาจเปนไปไดวา กลุมงานเศรษฐกิจตัวอยางมีการใชระบบ
อุปถัมภสูงวาทั้งอีก 2 กลุม เพราะกลุมงานเศรษฐกิจที่ทดสอบนี้เปนหนวยงานในตางจังหวัดทั้งหมด 
และเปนหนวยงานเล็ก  มีบุคลากรนอย ทุกคนรูจักกันเปนอยางดี  มีการชวยเหลือเกื้อกูลกันมากกวา
กลุมงานอื่น 
  อยางไรก็ดีเพื่ออธิบายผลการทดสอบในรายกลุมงานใหชัดเจนขึ้นจะขอนําผลการทดสอบราย
กลุมงานมาแสดงดังตัวอยางตอไปนี้ 
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4.2.1 กลุมงานดานเศรษฐกิจ 
 

ตาราง 4-3 แสดงการวิเคราะหการบริหารจัดการที่ดีของกลุมงานดานเศรษฐกิจ 
 นิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส การมีสวนรวม สํานึกรับผิดชอบ ความคุมคา 

คาเฉลี่ย 0.76 0.98 0.45 0.63 0.65 0.62 
เกษตรอําเภอพรรณานิคม 0.73 1.00 0.47 0.67 0.66 0.68 

เกษตรอําเภอสารภี 0.89 1.00 0.36 0.69 0.54 0.58 
ธนาคารออมสินสุพรรณบุรี 0.70 0.93 0.55 0.69 0.84 0.73 
ธนาคารออมสินระยอง 0.70 1.00 0.41 0.48 0.55 0.48 

 
ภาพที่ 4-4 แสดงแผนภูมิใยแมงมุมของกลุมงานดานเศรษฐกิจ 
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 ภาพและตารางขางบนนี้แสดงผลการวิเคราะหการบริหารจัดการที่ดีของกลุมเศรษฐกิจ  ซ่ึง
ประกอบไปดวย กลุมเกษตรอําเภอ คือ  เกษตรอําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนครและเกษตรอําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม  และกลุมธนาคารออมสิน 2 แหง (จังหวัดสุพรรณบุรีและระยอง)  พบวากลุม
งานดานเศรษฐกิจนี้มีระดับคะแนนดานคุณธรรมสูงถึง 0.98  แสดงวาแทบไมมีหลักฐานที่เปนเอกสาร
แสดงการประพฤติผิดหลักคุณธรรมเลย  หากเปนการปฏิบัติงานตรงไปตรงมาแลว  นับวานายินดีแต
เมื่อเปรียบเทียบกับหลักการอื่น เชน หลักความโปรงใส และหลักสํานึกรับผิดชอบ  พบวายังมีคะแนน
ไมนาพอใจนักโดยเฉพาะเรื่องความโปรงใส  แตในดานนิติธรรมนั้นนับวาอยูในระดับคะแนนสูงหรือ
มาก  สวนหลักความคุมคาและมีสวนรวมนั้นอยูในเกณฑสูงหรือมาก เมื่อพิจารณาในรายหนวยงาน
ตัวอยางกลุมงานนี้พบวา เกษตรอําเภอสารภีมีคะแนนความโปรงใสนอยที่สุดในบรรดา 4 หนวยงาน  
ตัวอยางและไดคะแนนในหลักการนี้ในระดับนอย และคะแนนก็สอดคลองกับหลักสํานึกรับผิดชอบที่
มีคะแนนต่ํากวา  หนวยงานตัวอยางอื่นๆ แตหลักคุณธรรมกลับไดคะแนนเต็มซึ่งหนวยงานนี้ควรมี
การพิจารณาในประเด็นการทํางานที่มีขอสงสัยเร่ืองความโปรงใส  และการบันทึกความผิด ขณะที่
เร่ืองความคุมคาก็ยังไดคะแนนไมสูงเชนกัน 
 
4.2.2 กลุมงานดานบริการ 
  ตาราง 4-4 แสดงการวิเคราะหการบริหารจัดการที่ดีของกลุมงานดานบริการ 

 นิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส การมีสวนรวมสํานึกรับผิดชอบ ความคุมคา 
คาเฉลี่ย 0.84 0.70 0.45 0.65 0.66 0.69 

โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 0.83 0.92 0.38 0.59 0.60 0.64 
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 0.90 0.62 0.55 0.74 0.73 0.72 
โรงพยาบาลปตตานี 0.79 0.40 0.52 0.58 0.75 0.67 
โรงพยาบาลโรคทรวงอก 0.85 0.85 0.35 0.68 0.56 0.72 
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ภาพ 4-5 แสดงแผนภูมิใยแมงมุมของกลุมงานดานการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สําหรับกลุมงานดานบริการคณะวิจัยไดเลือกโรงเรียนและโรงพยาบาลเปนตัวอยาง  โดยเลือก
โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย สวนโรงพยาบาลเลือกโรงพยาบาลปตตานีและ
โรงพยาบาลโรคทรวงอก เปนหนวยงานตัวอยาง รวม 4 หนวยงาน ทั้ง 4 หนวยงานจะอยูในแตละ
ภูมิภาค  ผลการทดสอบตัวช้ีวัดปรากฏในตารางที่ 4-4 และภาพที่ 4-4 กลุมงานดานบริการไดรับ
แคะแนนเฉลี่ยของแตละหลักในระดับที่นาพอใจ  ยกเวน ดานความโปรงใสที่มีคะแนนเพียง 0.45 อยู
ในระดับปานกลางที่คอนไปทางนอย  ขณะที่หลักการอื่นๆ ของกลุมนี้มีคะแนนสูงหรือมากจนถึง 
0.84 ในหลักนิติธรรมซึ่งจัดเปนคะแนนในกลุมมากที่สุดหรือสูงที่สุด  นอกจากนี้ผลการทดสอบนี้
พบวา  คะแนนจะแตกตางกันตามพื้นที่หนวยงานนั้นตั้งอยู  ตลอดจนวัฒนธรรมของทองถ่ินอีกดวย  
ตัวอยางเชน หนวยงานที่ตั้งอยูในภาคใตจะมีการทําผลการบันทึกการประพฤติผิดคุณธรรม  และได
คะแนนดานคุณธรรมต่ํากวา  หนวยงานที่อยูทองถ่ินอื่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง)   
และผลของคะแนนทั้ง 2 หลัก (คุณธรรมและความโปรงใส) ของหนวยงานที่อยูในภาคใตจะ
สอดคลองกัน ตางกันกับหนวยงานดานบริการที่อยูในภาคอื่น  จะมีคะแนนของ 2 หลักการที่สวนทาง
กัน  ซ่ึงแสดงถึงการรายงานผลเปนบันทึกเก็บไวที่หนวยงานยังไมจริงจังนักในทองถ่ินอื่น  ขณะที่
หนวยงานบริการภาคใตดูจรายงานตรงไปตรงมามากกวา 
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  สําหรับโดยภาพรวมของกลุมงานบริหารหลังจะเห็นวากลุมนี้ ควรเปนในเรื่องของการบริหาร
จัดการที่ดี เปนที่ตั้งและควรมีระดับคะแนนที่สูงในทุกๆ ดาน  เพราะอยูใกลชิดกับประชาชน  
ใหบริการกับประชาชนโดยตรง  แตปรากฏวามีคะแนนของหลักการมีสวนรวม ในระดับสูงหรือมาก
แตคอนไปทางปานกลาง (.66)  ซ่ึงควรจะมีคะแนนที่สูงมากกวานี้  ตลอดจนในเรื่องของคุณธรรม  
หากคะแนนทั้งหมดที่ไดมาจากการบันทึกตามความเปนจริงแลว  คะแนนที่ไดรับก็ยังไมนาพอใจ  
เพราะแสดงถึงระดับการประพฤติผิดหลักคุณธรรมของขาราชการในกลุมงานบริหารที่มีอยูในระดับ
ไมนาพอใจ 
 
4.2.3 กลุมงานดานความมั่นคง 
  ตารางที่ 4-5 แสดงการวิเคราะหการบริหารจัดการที่ดีของกลุมงานดานความมั่นคง 
 

 นิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส การมีสวนรวมสํานึกรับผิดชอบ ความคุมคา 
คาเฉลี่ย 0.85 0.67 0.51 0.67 0.64 0.61 

ตํารวจ สน.ชนะสงคราม 0.80 0.33 0.50 0.69 0.66 0.58 
ตํารวจ สภอ.ลําปาง 0.90 1.00 0.53 0.65 0.63 0.64 

 
  ภาพที่ 4-6  แสดงแผนภูมิใยแมงมุมของกลุมงานดานความมั่นคง 
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 ภาพที่ 4-6 และตารางที่ 4-5 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลการทดสอบตัวช้ีวัดกลับกลุมงานดาน
ความมั่นคง  ซ่ึงพบวามีระดับคะแนนเฉลี่ย 0.66 (SD= 0.084) จัดอยูในระดับสูงหรือมาก  แตเมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมของกลุมนี้พบวามีระดับความโปรงใสที่ 0.51 (ปานกลาง)  หลักคุณธรรม 0.67 
เทากับหลักการมีสวนรวม  หลักสํานักรับผิดชอบ 0.64 หลักความคุมคา 0.61 และหลักนิติธรรม 0.85 
(ระดับมากที่สุด)  อยางไรก็ดี  เมื่อพิจารณาละเอียดไปในหนวยงานในกลุมงามดานความมั่นคงพบวา 
มีความแตกตางกันอยางชัดเจนในหนวยงาน 2 หนวยงาน ที่อยูตางพื้นที่ในดานหลักคุณธรรม  ขณะที่
หนวยงานในภาคเหนือมีคะแนนเต็มแตหนวยงานที่อยูในกรุงเทพมหานครมีคะแนนนอย  แตในเรื่อง
หลักความโปรงใสไมแตกตางกัน  จึงพอจะตั้งขอสังเกตไดวาหนวยงานในกรุงเทพมหานครซึ่งเปน
สถานีตํารวจมีหลักฐานการทําผิดดานคุณธรรม  นอกจากนี้ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีลักษณะที่
แตกตางจากประชาชนในตางจังหวัด  เพราะสามารถเขาถึงผูบริหารระดับสูง  ในสวนภาคใตหาก
หนวยงานใหบริการประชาชนไมเปนที่พอใจและมีความคาดหวังตอหนวยงานราชการดานนี้สูง  
นอกจากนี้การมีคะแนนเรื่องคุณธรรมต่ํา เปนสิ่งที่ควรพิจารณาปรับปรุงตอไป 
  หากหนวยงานในจังหวัดลําปาง รายงานตามความเปนจริงก็นับวานายินดี ที่ไมมีรายงานการ
กระทําผิดหลักคุณธรรมเลย 
 

4.3  ผลการทดสอบดัชนีวัดตามหลักการ 
  ในสวนนี้เปนการวิเคราะหผลการนําดัชนวีดัการบริหารจดัการที่ดีไปจัดกลุมงานตางๆ 3 

กลุม  คือ  กลุมงานบริการ  กลุมความมั่นคง และ กลุมเศรษฐกิจ   โดยจะนําเสนอผลเปนรายหลักการ
ดังตอไปนี ้

 
4.3.1  หลักนิติธรรม 

     ในสวนของบทวิเคราะหขอมูลแยกการวิเคราะหออกเปน 2 สวน คือ 1) วิเคราะหขอมูลใน
ภาพรวมของหลักนิติธรรม และ 2) วิเคราะหขอมูลในแตละกลุม (กลุมบริการ, กลุมความมั่นคง และ
กลุมเศรษฐกิจ) ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-6  แสดงผลการวิเคราะหภาพรวมของหลักนิตธิรรมแยกตามกลุมงาน 
 คารวม r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 
 ภาพรวม          
  - คาเฉลี่ย   0.81    1.00    0.70    0.72    0.80    0.90    0.90    0.93  
 กลุมเศรษฐกิจ :         
  - คาเฉลี่ย   0.76    1.00    0.50    0.69    0.75    0.88    0.75    0.92  
  - เกษตรอําเภอพรรณานิคม   0.73    1.00    0.33    0.71    1.00    0.50    1.00    0.67  
  - เกษตรอําเภอสารภี   0.89    1.00    0.67    0.81    1.00    1.00    1.00    1.00  
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  - ธนาคารออมสินสุพรรณบุรี   0.70    1.00    0.67    0.58    0.50    1.00    0.50    1.00  
  - ธนาคารออมสินระยอง   0.70    1.00    0.33    0.67    0.50    1.00    0.50    1.00  
 กลุมบริการ :         
  - คาเฉลี่ย   0.84    1.00    0.75    0.76    0.75    0.88    1.00    1.00  
  - โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย   0.83    1.00    0.67    0.78    0.50    1.00    1.00    1.00  
  - โรงเรียนหาดใหญสงขลา   0.90    1.00    0.67    0.83    1.00    1.00    1.00    1.00  
  - โรงพยาบาลปตตานี   0.79    1.00    0.67    0.69    1.00    0.50    1.00    1.00  
  - โรงพยาบาลโรคทรวงอก   0.85    1.00    1.00    0.75    0.50    1.00    1.00    1.00  
 กลุมความมั่นคง :         
  - คาเฉลี่ย   0.85    1.00    1.00    0.67    1.00    1.00    1.00    0.83  
  - ตํารวจ สน.ชนะสงคราม กทม.   0.80    1.00    1.00    0.58    1.00    1.00    1.00    0.67  
  - ตํารวจ สภอ.ลําปาง   0.90    1.00    1.00    0.76    1.00    1.00    1.00    1.00  

ระดับ : 0.00-0.20=นอยที่สุด  0.21-0.40=นอย  0.41-0.60=ปานกลาง  0.61-0.80=มากและ 0.81-1.00=มากที่สุด 
r1 หนวยงานมีการแบงแยกการใชอํานาจอยางชัดเจน 
r2 หนวยงานมีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคลากรและประชาชน 
r3 หนวยงานมคีวามผูกพันตอ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ตางๆ 
r4  กฎ ระเบียบของหนวยงานมีความถูกตองตามกฎหมาย 
r5  ผูมีอํานาจตัดสินใจในหนวยงานมีความอิสระในการปฏิบัติหนาที่ 
r6  กฎหมายที่กําหนดโทษของหนวยงานเปนไปตามหลักกฎหมาย 
r7  กฎ, ระเบียบของหนวยงานไมขัดแยงกับกฎหมายที่มีฐานะที่สูงกวา 

 
 1. การวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของหลักนิติธรรม 

  หากพิจารณาขอมูลที่ประเมินคาออกมาเปนตัวเลขของหลักนิติธรรมแลวจะอยูระหวาง 0.70 
(ธนาคารออมสิน จ.ระยอง) กับ 0.90 (สภอ.ลําปาง) คาโดยเฉลี่ยของหลักนิติธรรมอยูที่ 0.81 จากการ
ตรวจสอบในเบื้องตน มีขอสังเกต 2 ประการ ดังนี้ 
            ก. ไมมีหนวยงานใดไดคะแนนเต็มในหลักความผูกพันตอกฎหมาย(r3) 
        ข. หลักที่ไดคะแนนเต็มเกือบทุกหนวยงานมีอยู 4 หลัก ดังนี้ 

- หลักการแบงแยกอํานาจ (r1) 
- หลักการมีอิสระของผูมีอํานาจในการตัดสินใจ (r5) 
- หลัก “ไมมีกฎหมาย ไมมีความผิดและไมมีโทษ” (r6)  
- หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (r7) 
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 ขอสังเกตประการแรกการที่ไมมีหนวยงานใดไดคะแนนเต็มในหลักความผูกพันตามกฎหมาย 
เพราะหลักความผูกพันตามกฎหมายเปนหลักสําคัญในการตรวจสอบหลักนิติธรรมตอการปฏิบัติ
หนาที่ของหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ และเปนหลักที่มีความสําคัญที่สุด 
 จากคาคะแนนดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นไดวา ตัวช้ีวัดสําคัญของหลักนิติธรรมในกรณีของ
หนวยงานของรัฐตาง ๆ นั้น จึงขึ้นอยูกับหลักความผูกพันตอกฎหมายเปนสําคัญ สวนหลักอื่น ๆ นั้น
เปนเพียงสวนประกอบในการวัดหลักนิติธรรมของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ 
 ขอสังเกตประการที่สองจากการตรวจสอบในเบื้องตนนั้นปรากฏวาเกือบทุกหนวยงานจะได
คะแนนเต็มในหลัก r1, r5, r6 และ r7 ซ่ึงทําใหเกิดขอพิจารณาวาจากหลักการยอยของหลักดังกลาวที่มี
ความมุงหมายในการตรวจสอบในระดับภาพรวมของประเทศ เมื่อแปลงมาสูการตั้งคําถามเพื่อ
ตรวจสอบในหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งนั้น คําถามในหลักการยอยตาง ๆ ดังกลาวสามารถจะ
ตอบสนองตอวัตถุประสงคของหลักการนั้น ๆ ไดหรือไม หากไมอาจตอบสนองได กรณีนี้จึงมี
ขอพิจารณาที่ควรจะทบทวนหลักการยอยบางหลักหรือคําถามบางคําถาม ในกรณีที่เปนการสอบถาม
ในหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งทั้งนี้ เพื่อใหการสอบถามดังกลาวสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงค
ของหลักการนั้นๆ ไดอยางแทจริงตอไป 
 
 2. วิเคราะหขอมูลในแตละกลุม (กลุมบริการ, กลุมความมั่นคง และกลุมเศรษฐกิจ) 
        2.1  กลุมบริการ 
  ในสวนของภาคบริการนั้นมีคาคะแนนของหลักนิติธรรมออกมาใกลเคียงกัน ดังนี้ 

ก.  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย คาเฉลี่ย 0.83  
ข.  โรงพยาบาลปตตานี คาเฉลี่ย 0.79  
ค.  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย คาเฉลี่ย 0.90   
ง.  โรงพยาบาลโรคทรวงอก คาเฉลี่ย 0.85   

  ดังที่กลาวแลวขางตนวา มี 4 หลักที่สวนใหญจะไดคะแนนเต็ม คือ r1, r5, r6 และ r7  
ดังนั้น หลักการที่เปนตัวแปรทําใหคาเฉลี่ยของคะแนนมีความแตกตางกัน คือ r2,  r3 และ r4 

         2.2  กลุมความมั่นคง 
               กลุมความมั่นคงในสวนหลักนิติธรรมนั้นมีผลการทดสอบปรากฏดังนี้ 

-  สภอ. ลําปาง คาเฉลี่ย 0.90   
-  สน. ชนะสงคราม คาเฉลี่ย 0.80  

  หลักที่ไดคะแนนเต็มทั้งสองหนวย คือ r1, r2, r4, r5 และ r6  โดยมีขอสังเกตดังนี้ 

  - สภอ. ลําปาง จากทั้ง 7 หลักไดคะแนนเต็มทุกหลัก ยกเวน r3  ซ่ึงสถานีตํารวจเปน
หนวยงานที่เกี่ยวพันโดยตรงกับประชาชน ที่ลําปางไดคะแนน r3  ถึง 0.76  ในขณะที่สถานีตํารวจใน
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กรุงเทพมหานครไดคะแนน r3 เพียง 0.58  ยอมแสดงใหเห็นวา ในสวนของหลักนิติธรรมในหลักที่
เกี่ยวของกับประชาชนโดยตรงนั้นไดคะแนนในระดับปานกลางเทานั้น 
 
        2.3  กลุมเศรษฐกิจ 
               ในสวนของหลักนิติธรรมในกลุมเศรษฐกิจนั้น มีขอสังเกตโดยเฉพาะอยางยิ่งที่
เกษตรอําเภอพรรณนานิคมจังหวัดสกลนคร ซ่ึงเปนหนวยงานที่ถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ผลิตทางเกษตรกรรม  
   จากการพิจารณาลักษณะของภาระหนาที่ขององคกรกับหลักนิติธรรมแลว การที่ผล
การทดสอบออกมาในลักษณะดังกลาว ยอมแสดงใหเห็นถึงความคลาดเคลื่อนบางประการ ดังเชน 
   -กรณีของ r2 การคุมครองสิทธิของประชาชนไดคะแนน 0.33เพราะเกษตรอําเภอมิได
เปนลักษณะของหนวยงานที่ดําเนินการในทิศทางที่ใหโทษตอประชาชน หากแตใหความชวยเหลือ
ประชาชนในเรื่องความรูทางดานการเกษตรดังนั้น การที่จะไปกระทําการกระทบสิทธิหรือจํากัดสิทธิ
ของประชาชนจึงไมใชลักษณะงานของเกษตรอําเภอ  ดังนั้น การที่ไดคะแนน 0.33 จึงนาเกิดจากความ
บกพรองบางประการ  อยางไรก็ดีอีกทางหนึ่งนี้ผูตอบอาจเฉพาะหนวยงานของตนเองวามีการ
ดําเนินการดานนี้นอย  ซ่ึงควรมีการศึกษาตอไป 
   -  กรณีของ r5 ผูมีอํานาจตัดสินใจในหนวยงานมีความอิสระในการปฏิบัติหนาที่
หรือไมนั้น คําถามนี้อาจนําไปสูความเขาใจผิดได เพราะหลักการเดิมของหลักการยอยของหลักนิติรัฐ
ในเรื่องนี้ มุงหมายเพื่อใหเปนหลักประกันในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แตเมื่อนํา
หลักการนี้แปลงมาสูการตั้งคําถามในหนวยงานจึงนํามาสูความเขาใจผิดได เพราะหลักนี้จะขัดกับ
หลักการบังคับบัญชาในหนวยงานกระทรวง ทบวง กรมทั้งหลาย ดังนั้น ในกรณีนี้จึงอาจทําใหเกิด
ความเขาใจผิดจากความมุงหมายเดิมของหลักการดังกลาว จึงตองมีการอธิบายใหผูตอบเขาใจ  
เชนเดียวกับกรณี  r2  ผูตอบคงเขาใจอยูแลววาเปนการทดสอบกับหนวยงานของตนเองเทานั้น 

 ปญหาในลักษณะดังกลาวนาจะเปนภาพสะทอนไดในกรณีของธนาคารออมสิน จ.
ระยอง และโรงพยาบาลปตตานี เชนกัน กลาวคือ 

 ในกรณีของจังหวัดระยองซึ่งเปนหนวยงานธนาคารออมสิน โดยลักษณะของงานมิได
มีการใชอํานาจเหนือประชาชนที่จะกอใหเกิดการกระทบสิทธิหรือจํากัดสิทธิของประชาชนแตอยาง
ใด แตปรากฏวาคะแนน r2 เปน 0.33, r4 เปน 0.50 และ r6 เปน 0.50 เมื่อดูภารกิจของหนวยงานกับผล
คะแนนที่ปรากฏแลว นาจะเกิดจากความคลาดเคลื่อนตอความเขาใจในคําถาม หรือการนําหลักการ
ใหญมาแปลงลงไปสูคําถามยังไมอาจสะทอนตอวัตถุประสงคของหลักการนั้นได 

 ในกรณีของธนาคารออมสินที จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงเปนหนวยงานธนาคารออมสินซึ่ง
มีขอสังเกตคลายกับกรณีของธนาคารออมสินที่จังหวัดระยอง ผลปรากฏวา r2 เปน 0.67, r4 เปน0.5,  
r6 เปน 0.50  ที่ปรากฏชัดเจนคือตามหลัก r6 เปนเรื่องการกําหนดโทษโดยไมมีกฎหมายหรือระเบียบ
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รองรับ ในภาพรวมหนวยงานเหลานี้ควรจะตองไดคะแนนเต็มเพราะหนวยงานเหลานี้ไมมีลักษณะ
ของการกําหนดกฎเกณฑดังกลาว แตอยางไรก็ดีผูตอบคงหมายถึงการลงโทษในหนวยงานที่มีหรือไม
มีกฎหมายรองรับ    อยางไรก็ดี หากจะนําไปใชงานจริงควรมีการศึกษาธรรมชาติขององคกร  
กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของประกอบดวย 

 
4.3.2  หลักคุณธรรม 

    การวิเคราะห การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทีดี่พิจารณาจากระดับของตัวช้ีวัดใน
ภาพรวมตามกลุมเศรษฐกิจ กลุมบริการ และกลุมความมั่นคงไดแสดงไวแลวในตารางขางลางนี้ 

ตารางที่ 4-7  แสดงการวิเคราะหการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีพิจารณาจากระดับของการชี้วัดใน
ภาพรวม ตามกลุมเศรษฐกิจ กลุมบริการและกลุมความม่ันคงของหลักคุณธรรม 

 คาเฉลี่ย E1 E2 E3 
 ภาพรวม      
  - คาเฉลี่ย 0.81 0.95 0.74 0.73 
 กลุมเศรษฐกิจ :     
  - คาเฉลี่ย 0.98 1.00 0.95 1.00 
  - เกษตรอําเภอสกลนคร 1.00 1.00 1.00 1.00 
  - เกษตรอําเภอเชียงใหม 1.00 1.00 1.00 1.00 
  - ธนาคารออมสินสุพรรณบุรี 0.93 1.00 0.80 1.00 
  - ธนาคารออมสินระยอง 1.00 1.00 1.00 1.00 
 กลุมบริการ :     
  - คาเฉลี่ย 0.70 0.94 0.65 0.50 
  - โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 0.92 1.00 1.00 0.75 
  - โรงเรียนหาดใหญสงขลา 0.62 1.00 0.60 0.25 
  - โรงพยาบาล ปตตานี 0.40 0.75 0.20 0.25 
  - โรงพยาบาล โรคทรวงอก 0.85 1.00 0.80 0.75 
 กลุมความมั่นคง :     
  - คาเฉลี่ย 0.67 0.88 0.50 0.63 
  - ตํารวจ สน.ชนะสงคราม กทม. 0.33 0.75 - 0.25 
  - ตํารวจ สภอ.ลําปาง 1.00 1.00 1.00 1.00 

ระดับ : 0.00-0.20=นอยที่สุด  0.21-0.40=นอย  0.41-0.60=ปานกลาง  0.61-0.80=มากและ 0.81-1.00=มากที่สุด 
e1  หนวยงานปลอดคอรัปชั่น  
e2 หนวยงานปลอดจากการทําผิดวินยั  
e3 หนวยงานปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ 
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จากตารางขางตน พอจะเห็นไดวา ดัชนีวัดในหลักการนี้ใชงานไดเหมาะสมซึ่งสามารถ
อธิบายผลประกอบตามกลุมงาน ดังนี้ 

(1)  เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยของภาพรวม ระดับคุณธรรมของหนวยงานอยูในระดับ “มาก” 
ซ่ึงตรงกับสิ่งที่ผูวิจัยโดยทดลองใชแบบสอบถามที่พัฒนาโดย “J.D Straussman หลายคร้ังปรากฏวา
ระดับคุณธรรมของขาราชการไทยอยูระหวางปานกลางและมาก(สวนนอยไมมีเลย) โปรดศึกษาจาก 
“เอกสารปูพื้นฐานการบริหารทรัพยากรมนุษย : กรณีศึกษาเรื่องแนวโนมของพฤติกรรมอาจจะปฏิบัติ
หรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือมาตราฐานวิชาชีพ ” (J.D Straussman, 1985.) 

 

(2)  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมเศรษฐกิจ กลุมบริการ และกลุมความมั่นคงสะทอนให
เห็นวาคาเฉลี่ยที่ 0.98  0.69 และ 0.65 ตามลําดับจะบอกใหเราวา ประการแรก การที่กลุมเศรษฐกิจ มี
ระดับสูงสุดอาจจะแสดงวาการปฏิบัติงานของเกษตรอําเภอ และพนักงานธนาคารออมสิน ตองอาศัย
คุณธรรมมาก ฉะนั้นพฤติกรรมจึงแสดงออกมาเชนนั้น ยิ่งกวานั้นการปฏิบัติงานของเกษตรอําเภอและ
พนักงานออมสินเปนการทํางานที่ตองทํากันเปนทีมและคอนขางจะอะลุมอลวยซ่ึงกันและกัน ฉะนั้น
กระทําความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ อาจจะถูกมองขามไป ประการที่สอง การที่กลุมบริการมีระดับปานกลาง
สะทอนใหเห็นถึงเหตุการณที่ปรากฎออกมาทางหนาหนังสือพิมพบอยๆ  สวนประการสุดทาย การที่
กลุมความมั่นคง มีระดับต่ําสุด ก็เปนคําตอบที่อธิบายอยูในตัวอยูแลว วาอาชีพตํารวจนั้นมีความ
ลอแหลมตอพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคมากกวาอาชีพอ่ืนๆ  

 

(3)  การที่ระดับคาเฉลี่ยของตัวช้ีวัดยอยในกลุมเศรษฐกิจและกลุมความมั่นคงสูงถึง 1.00 
แสดงถึงการทํางานเปนทีมและการอะลุมอลวยซ่ึงกันและกันดังกลาวมาแลว เฉพาะอยางยิ่งการ
ปฏิบัติงานของเกษตรอําเภอและพนักงานธนาคารออมสินในกลุมเศรษฐกิจ  สวนทางกลุมความมั่นคง
ก็สามารถอธิบายไดเปนวาตํารวจในตางจังหวัดมีการทํางานเปนทีม และอะลุมอลวยซ่ึงกันและกัน
มากกวาตํารวจในกรุงเทพมหานคร) ฉะนั้นหรือพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค บางประการจึงถูกมองขาม
ไป 
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4.3.3  หลักความโปรงใส 
 การวิเคราะห การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีพิจารณาจากระดับของตัวช้ีวัด

ในภาพรวมตามกลุมเศรษฐกิจ กลุมบริการ และกลุมความมั่นคงไดแสดงไวแลวในตารางขางลางนี้ 
ตารางที่ 4-8  แสดงการวิเคราะหการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีพิจารณาจากระดับของการชี้วัดใน
ภาพรวม(คาเฉล่ีย)และตามกลุมเศรษฐกิจ กลุมบริการและกลุมความม่ันคงในสวนของหลักความโปรงใส 

 คาเฉลี่ย t1 t2 t3 t4 
 ภาพรวม       
  - คาเฉลี่ย 0.46 0.63 0.43 0.47 0.31 
 กลุมเศรษฐกิจ      
  - คาเฉลี่ย 0.45 0.68 0.41 0.48 0.22 
  - เกษตรอําเภอสกลนคร 0.47 0.68 0.42 0.43 0.35 
  - เกษตรอําเภอเชียงใหม 0.36 0.56 0.31 0.38 0.21 
  - ธนาคารออมสินสุพรรณบุรี 0.55 0.84 0.52 0.63 0.19 
  - ธนาคารออมสินระยอง 0.41 0.62 0.40 0.50 0.12 
 กลุมบริการ :      
   - คาเฉลี่ย 0.45 0.60 0.47 0.41 0.31 
  - โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 0.38 0.55 0.32 0.28 0.36 
 - โรงเรียนหาดใหญสงขลา 0.55 0.73 0.52 0.48 0.46 
 - โรงพยาบาล ปตตานี 0.52 0.65 0.57 0.55 0.30 
 - โรงพยาบาล โรคทรวงอกนนทบุรี 0.35 0.47 0.47 0.32 0.13 
 กลุมความมั่นคง :      
 - คาเฉลี่ย 0.51 0.59 0.38 0.57 0.51 
 - ตํารวจ สน.ชนะสงคราม กทม. 0.50 0.57 0.35 0.55 0.52 
 - ตํารวจ สภอ.ลําปาง 0.53 0.61 0.41 0.60 0.50 

ระดับ : 0.00-0.20=นอยที่สุด  0.21-0.40=นอย  0.41-0.60=ปานกลาง  0.61-0.80=มากและ 0.81-1.00=มากที่สุด 
t1  หนวยงานมีความโปรงใสดานโครงสราง 
t2  หนวยงานมีความโปรงใสดานการใหคณุ 
t3  หนวยงานมีความโปรงใสดานการใหโทษ 
t4  หนวยงานมีความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล 

จากตารางขางตน อธิบายเพิ่มเติมไดดังนี้ 

(1)  เมื่อพิจารณาจากคาเฉล่ียของภาพรวม ระดับความโปรงใสของหนวยงานทั้ง 10 
หนวยงานอยูในระดับที่สาม “ปานกลาง” คา 0.46   โดยไมมีหนวยงานใดมีคะแนนดานความโปรงใส
รวมมากกวา ระดับปานกลางเลย และในความโปรงใสดานโครงสรางนั้นมีคะแนนเฉลี่ยสูงอยูระดับ
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มากและสูงกวาหลักการยอยอ่ืนๆ ซ่ึงมีคะแนนในระดับนอยและปานกลาง หลักความโปรงใสดานการ
เปดเผยขอมูล (t4) เปนหลักการยอยที่มีระดับคะแนนนอยมากถึงปานกลาง โดยมี 2 หนวยงานที่ได
ระดับคะแนนดานนี้นอยมาก (นอยกวา 0.20) มีเพียง 3 หนวยงาน (เปนหนวยงานดานความมั่นคง) ที่มี
ระดับคะแนนดานการเปดเผยขอมูลในระดับปานกลางที่เหลืออีก 5 หนวยงาน มีระดับคะแนนนอย 
(ตั้งแต 0.21 ถึง 0.40)  แสดงใหเห็นวาหนวยงานตางๆ ยังใหความสําคัญกับความโปรงใสนอย 

ขอสังเกตอีกอยางหนึ่งคือหนวยงานที่ใหบริการประชาชนและหนวยงานกลุมเศรษฐกิจกลับมี
คะแนนในหลักการยอยนี้นอยกวาที่ควรจะเปนอีกดวย (ในทรรศนะของคณะวิจัยหนวยงานเหลานี้
ควรมีความโปรงใสดานขอมูลเปนหลัก และไมควรต่ํากวาระดับปานกลางเลย) 

(2)  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมเศรษฐกิจ กลุมบริการ และกลุมความมั่นคงสะทอนใหเห็น
วาคาเฉลี่ยที่ 0.45 ,0.45 และ 0.51 ตามลําดับ ซ่ึงมีระดับคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน คือ อยูในระดับปาน
กลาง ซ่ึงหมายความวา ประเภทของหนวยงานราชการที่แบงเปน 3 ประเภทนี้ มีลักษณะดานความ
โปรงใสที่คลายคลึงกัน ยกเวนในสวนของหนวยราชการดานความมั่นคงที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาหนวยงาน
อีกสองประเภทเล็กนอย 

(3)  ขอคนพบที่นาสนใจจากขอมูลที่ได ก็คือ ในตัวแปร t1 และ t4  ซ่ึงพบวาคาเฉลี่ยของ t1  
ซ่ึงเปนเรื่องของความโปรงใสในดานโครงสรางจะมีคาสูง คือ  0.63 เพราะการเปนหนวยงานราชการ
ที่มีกฎหมายกําหนดโครงสรางอยางชัดเจนยอมทําใหมีความโปรงใสทางดานโครงสรางมาก  สวน
คาเฉลี่ยของ t4 ซ่ึงเปนเรื่องของความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล จะมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ํา คือ 0.31 
ซ่ึงเปนการแสดงถึงลักษณะเฉพาะของหนวยงานราชการยังมีความระมัดระวังเรื่องการเปดเผยขอมูล
ตอประชาชนอยูมาก  
 

4.3.4  หลักการมีสวนรวม 
การวิเคราะห การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีพิจารณาจากระดับของตัวช้ีวัดใน

ภาพรวมตามกลุมเศรษฐกิจ กลุมบริการ และกลุมความมั่นคงดังไดแสดงไวแลวในตารางขางลางนี้ 
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ตารางที่ 4-9 แสดงการวิเคราะหการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีพิจารณาจากระดับของการชี้วัดใน
ภาพรวม(คาเฉลี่ย)และตามกลุมเศรษฐกิจ กลุมบริการและกลุมความมั่นคงสวนหลักการมีสวนรวม 

 คาเฉลี่ย p1 p2 p3 p4 
 ภาพรวม       
  - คาเฉลี่ย 0.64 0.62 0.73 0.60 0.60 
 กลุมเศรษฐกิจ      
  - คาเฉลี่ย 0.63 0.61 0.73 0.59 0.50 
 - เกษตรอําเภอสกลนคร 0.67 0.66 0.80 0.59 0.50 
  - เกษตรอําเภอเชียงใหม 0.69 0.70 0.63 0.80 0.50 
  - ธนาคารออมสินสุพรรณบุรี 0.69 0.53 0.82 0.61 1.00 
  - ธนาคารออมสินระยอง 0.48 0.53 0.69 0.37 - 
 กลุมบริการ :      
  - คาเฉลี่ย 0.65 0.65 0.77 0.57 0.50 
  - โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 0.59 0.68 0.72 0.57 - 
  - โรงเรียนหาดใหญสงขลา 0.74 0.72 0.87 0.69 0.50 
  - โรงพยาบาล ปตตานี 0.58 0.58 0.64 0.54 0.50 
  - โรงพยาบาล โรคทรวงอก
นนทบุรี 0.68 0.62 0.85 0.48 1.00 
 กลุมความมั่นคง :      
  - คาเฉลี่ย 0.67 0.57 0.66 0.67 1.00 
  - ตํารวจ สน.ชนะสงคราม กทม. 0.69 0.56 0.76 0.64 1.00 
  - ตํารวจ สภอ.ลําปาง 0.65 0.58 0.55 0.71 1.00 

ระดับ : 0.00-0.20=นอยที่สุด  0.21-0.40=นอย  0.41-0.60=ปานกลาง  0.61-0.80=มากและ 0.81-1.00=มากที่สุด 
 
 p1 หนวยงานมีการใหขอมูลขาวสาร 
 p2 หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นประชาชนของหนวยงาน 
 p3 หนวยงานมีการใหมีสวนรวมในกระบวนการตดัสินใจ 
 p4 หนวยงานมีการพฒันาความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชน 
 ap คาเฉลี่ย(ไดจากการรวมคะแนนของแตละหลัก ที่คํานวณแลว) 
 

จากตารางขางตน อธิบายเพิ่มเติมไดดังนี้ 

(1)  เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยของภาพรวม ระดับการมีสวนรวมของหนวยงานทั้ง 10 
หนวยงานอยูในระดับที่ส่ี “มาก” คา 0.64  ถือวาในภาพรวมแลวมีระดับการมีสวนรวมที่นาพอใจ 
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(2)  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมเศรษฐกิจ กลุมบริการ และกลุมความมั่นคงสะทอนใหเห็น
วาคาเฉลี่ยที่ 0.63, 0.65 และ 0.67 ตามลําดับ ซ่ึงมีระดับคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน คือ อยูในระดับมาก ซ่ึง
หมายความวา ประเภทของหนวยงานราชการที่แบงเปน 3 ประเภทนี้มีระดับของการใหประชาชนมี
สวนรวมที่คลายคลึงกัน  

เมื่อพิจารณาภายในกลุม พบวามีระดับของการมีสวนรวมแตกตางกัน ดงันี้  

 

กลุมบริการ  
รร.หาดใหญวิทยาลัย  โดยภาพรวม อยูในเกณฑดี, มีการใหขอมูล  มีการรับฟงความคิดเห็น

มากกวา 72-87% แตการมีสวนรวมในการตัดสินใจ เนื่องจากสวนใหญ การตัดสินใจคงจะเปนเรื่อง
ของครู จึงไดคาคะแนนต่ํากวากระบวนการมีสวนรวมสองอยางแรก แตก็ถือวามีสวนรวมดี  โดยมี
ภาพรวมมากกวา รอยละ 69 และถือวาไดมีการสรางความรูความสามารถในการมีสวนรวมใหกับ
ผูใชบริการ คือ นักเรียน จากคาคะแนนที่สูง เพราะทางโรงเรียนคงจะมีการอบรมและสอนเรื่องนี้ 

รร.แกนนครวิทยาลัย ถือวามีกระบวนการมีสวนรวมสูง ทั้งการใหขอมูล การรับฟงและการ
ตัดสินใจ แตการใหความรูหรือสรางความสามารถในการมีสวนรวมใหกับผูใชบริการ คือ นักเรียนยัง
ต่ําอยู และโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนดวยกัน ที่ทําการทดสอบตัวช้ีวัดในครั้งนี้  

รพ.ปตตานี  กระบวนการมีสวนรวมโดยรวมถือวาใชได โดยมีกระบวนการตางๆ ใน
กระบวนการตัดสินใจนอยกวา การมีสวนรวมอยางอื่นแตไมตางกันมาก  สวนการใหความรู
ความสามารถเพื่อใหประชาชนไดมีบทบาทในการมีสวนรวม มีสูงถึงรอยละ 100  เนื่องจากโครงการ
ตางๆ ทางการแพทยและสาธารณสุขใน ปจจุบันนาจะตองการความรวมมือจากผูปวยและญาติผูปวย 

รพ.โรคทรวงอก นนทบุรี  ผลรวมของการมีสวนรวมอยูในเกณฑดี แตการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจของประชาชน อาจจะยังต่ําไปเล็กนอย(รอยละ 48 %)  อาจจะเนื่องจากผูปวยเปนประชาชน
ในเมือง กระบวนการหรือโครงการสาธารณสุขที่ตองอาศัยความรวมมือจากผูปวยและญาติ อาจไม
ตองการมากเหมือนในภูมิภาค  โดยโรงพยาบาลอาจจะไมเนนการรักษาพยาบาล มากกวาการปองกัน
และเสริมสรางสุขภาพ 

โดยภาพรวมกลุมบริการนั้นมีระดับคะแนนเฉลี่ย 0.65 (ระดับมากหรือสูง)  แตเมื่อพจิารณาใน
รายละเอียดของหลักการยอย พบวา กลุมงานนี้มีระดับการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนใน
การมีสวนรวมและการใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจระดับปานกลาง 
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กลุมความมั่นคง 
จากการทดสอบตัวช้ีวัดที่สถานีตํารวจ 2 แหงในจังหวัดในภาคเหนือ 1 แหงและภาคกลาง 

(กรุงเทพมหานคร) 1 แหง  พบวา มีระดับคะแนนเฉลี่ยของการมีสวนรวมใกลเคียงกัน คือ สถานี
ตํารวจจังหวัดลําปาง  ในภาคเหนือมีระดับคะแนน  0.59 ขณะที่สถานีตํารวจชนะสงครามใน
กรุงเทพมหานคร  มีระดับคะแนนเฉลี่ย 0.61 เมื่อพิจารณารายสถานีพบวาสถานีตํารวจจังหวัดลําปางมี
ระดับคะแนนการพัฒนาขีดความสามารถในการเขามามีสวนรวมของประชาชนสูงวาและมีการมีสวน
รวมในดานการเปดใหมีสวนรวมในการตัดสินใจมาก (0.71) รองลงมาคือการใหประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสาร 

เมื่อศึกษาถึงการรับฟงความเห็นของประชาชน พบวา สถานีตํารวจจังหวัดลําปางมีสวนรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนเพียงในระดับ 0.55 ถือวาอยูในระดับปานกลาง  ขณะที่สถานีตํารวจชนะ
สงครามมีระดับการรับฟงความคิดเห็นถึง 0.76 ซ่ึงจัดวามากกวา  อาจเนื่องมาจากความแตกตางดาน
วัฒนธรรมทองถ่ินที่แตกตางกัน ในกรุงเทพมหานครประชาชนมีความสนใจเรื่องเหตุการณบานเมือง
อยูแลว  และตองการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อใหหนวยงานมีการปรับปรุงแกไขใหดี
ขึ้น แตการใหขอมูลของสถานีตํารวจชนะสงครามกลับไดคะแนนนอย  คือ 0.56  ซ่ึงอยูในระดับปาน
กลาง ซ่ึงใกลเคียงกับของสถานีตํารวจจังหวัดลําปาง  แสดงวา เร่ืองการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน
แลว สถานีตํารวจทั้ง 2 แหงมีการบริการดานนี้อยูในเกณฑปานกลางเทานั้น  ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบันแลวหนวยงานควรมีการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนมากกวานี้ 

  โดยภาพรวมของกลุมความมั่นคง พบวา ไดมีการพัฒนาขีดความสามารถของการมีสวนรวม
ของประชาชนในระดับสูงมากที่สุด นั่นคือ มีการลงทุนดานงบประมาณมาก แตกลับเปดรับฟงความ
คิดเห็นนอยกวาที่ควรจะเปน อีกทั้งยังไมมีการใหขอมูลขาวสารมากเทาที่ควร  นั่นแสดงวา มีการลงทุน
ดานงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาแตมิไดนําไปใชประโยชนเทาที่ควร 

 
กลุมเศรษฐกิจ 

  การทดสอบตัวช้ีวัดดานการมีสวนรวมในกลุมเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดวยกลุมเกษตรกรอําเภอ
และกลุมธนาคารออมสินนั้น พบวา กลุมนี้มีระดับการพัฒนาการมีสวนรวมอยูในระดับ 0.50 ซ่ึง
จัดเปนคาปานกลาง ขณะที่การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการการตัดสินใจอยูใน
ระดับ 0.59 เปนคาปานกลางเชนกันและการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยูในระดับ 0.61 จัดวาอยู
ในเกณฑคอนขางมาก ขณะที่มีการเปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมาก คือ มีคะแนน 0.73 ซ่ึง
กลุมนี้เปนกลุมที่มีความแตกตางกันอยูโดยธรรมชาติของงานธนาคารเปนสถานที่ที่ประชาชนมารับ
บริการ  ขณะที่เกษตรอําเภอ  ขาราชการจะออกมาพบปะกับประชาชน  และการที่การพัฒนาขีด
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ความสามารถของประชาชนใหเขามามีสวนรวมไมมากนักคงเปนเพราะการจํากัดดานงบประมาณและ
การไมเขาใจในเรื่องนี้ของเจาหนาที่เทาที่ควร  เมื่อพิจารณารายหนวยดานเกษตรกรอําเภอพบวา
เกษตรกรอําเภอ  จังหวัดนครราชสีมา มีระดับของการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนสูงถึง 0.80 จัด
วามีมาก  แตดานการพัฒนาขีดความสามารถมีเพียง 0.50 หรือปานกลาง เชนเดียวกับเกษตรอําเภอที่
จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีระดับของการมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนต่ํากวาเกษตรอําเภอที่
จังหวัดสกลนคร แตกลับใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงสูงถึง 0.80   ดาน
ธนาคารออมสินนั้น  เปนที่นายินดีที่ธนาคารออมสิน จังหวัดสุพรรณบุรีมีการพัฒนาขีดความสามารถ
ดานการมีสวนรวมของประชาชนอยูในเกณฑมากที่สุดซึ่งถือวามีการลงทุนในดานนี้ทําใหมีระดับของ
การรับฟงความเห็นของประชาชนสูงมากไปดวย (0.82) แตอยางไรก็ดี ดานการใหขอมูลยังต่ํากวาที่
ควรจะเปน คือ มีคะแนนเพียง 0.53 ซ่ึงเปนคาปานกลาง  

  เมื่อพิจารณาธนาคารออมสินจังหวัดระยองแลว ผลจากตัวช้ีวัดอาจไมเปนที่พอใจเพราะมี
ระดับคะแนนการมีสวนรวมเพียง 0.48 (ปานกลาง) ขณะที่หนวยงานอื่นๆ ในกลุมนี้มีคะแนนการมี
สวนรวมในเกณฑมาก  ทั้งนี้เพราะธนาคารแหงนี้มีผูมารับบริการมาก เจาหนาที่ธนาคารแหงนี้จะตอง
ทํางานหนักตลอดทั้งวัน  โดยโอกาสที่จะรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนแทบจะไมมีเลย  หรือแมแต
การจะใหขอมูลขาวสาร  เนื่องจากการทํางานรายวันแทบจะไมทันอยูแลว 

  โดยภาพรวมของตัวช้ีวัดการมีสวนรวม พบวาสามารถใชการไดดีและอธิบายระดับของการ
เปดโอกาสใหประชาชน เขามามีสวนรวมในขั้นตอนตางๆ ไดอยางชัดเจน  ผลการทดสอบตัวช้ีวัดดาน
นี้ในกลุมหนวยงานตางๆ 3 กลุม จึงสะทอนลักษณะและวัฒนธรรมขององคกรไดดี  ตลอดจนประเภท
ของหนวยงานที่มีความรับผิดชอบที่แตกตางกัน  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการมีสวนรวมของ
ประชาชนแลว  พบวาหนวยงานตัวอยางมีผลการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอน
ตางๆ อยูในระดับคะแนน 0.65 (SD=.00756)  ซ่ึงจัดอยูในขั้นมาก (0.61-0.80) แตส่ิงที่ควรปรับปรุง ก็
คือ การพัฒนาความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชน  ซ่ึงถึงแมจะมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง แตตัวแปรนี้เปนตัวแปรสําคัญในเรื่องของการมีสวนรวมแลว  การบริหารจัดการที่ดีของ
หนวยงานคงเกิดขึ้นไมได  หากประชาชนไมมีชองทางในการเขาถึงกระบวนการตางๆ ไดเลย หรือมี
ชองทางแตไมสะดวกในการเขาถึงกระบวนการมีสวนรวม 

 โดยสรุป บทนี้เปนการนําเสนอผลการศึกษาที่แบงเปนการนําเสนอในรูปแบบตางๆ คือ ราย
หนวยงาน โดยภาพรวมและตามกลุมงาน เพื่อใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการใชดัชนีวัดวาใชได
เหมาะสมในระดับใด  ซ่ึงพบวา บางหลักการอาจตองมีการปรับปรุงอยูบาง เชน หลักนิติธรรม เปนตน  
แตบางหลักการใชไดเหมาะสมดี 
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4.3.5  หลักสํานึกรับผิดชอบ 
     การวิเคราะห การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีพิจารณาจากระดับของตวัช้ีวดัใน
ภาพรวมตามกลุมเศรษฐกิจ กลุมบริการ และกลุมความมั่นคงไดแสดงไวแลวในตารางขางลางนี้ 
ตารางที่ 4- 10  แสดงการวิเคราะหการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีพิจารณาจากระดับของการชี้วัดใน
ภาพรวม(คาเฉลี่ย)ตามกลุมเศรษฐกิจ กลุมบริการและกลุมความมั่นคงของหลักสํานึกรับผิดชอบ 

 คาเฉลี่ย a1 a2 a3 a4 a5 a6 
 ภาพรวม         
  - คาเฉลี่ย 0.65 0.84 0.80 0.64 0.65 0.40 0.57 
 กลุมเศรษฐกิจ :        
  - คาเฉลี่ย 0.65 0.87 0.87 0.64 0.66 0.33 0.53 
  - เกษตรอําเภอสกลนคร 0.66 0.88 0.97 0.59 0.75 0.15 0.62 
  - เกษตรอําเภอเชียงใหม 0.54 0.77 0.77 0.53 0.44 0.15 0.58 
  - ธนาคารออมสินสุพรรณบุรี 0.84 1.00 0.98 0.82 0.90 0.71 0.64 
  - ธนาคารออมสินระยอง 0.55 0.81 0.74 0.63 0.54 0.31 0.27 
 กลุมบริการ :        
 - คาเฉลี่ย 0.66 0.85 0.77 0.66 0.67 0.39 0.61 
 - โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 0.60 0.85 0.69 0.54 0.71 0.36 0.44 
 - โรงเรียนหาดใหญสงขลา 0.73 0.86 0.87 0.76 0.77 0.46 0.67 
 - โรงพยาบาล ปตตานี 0.75 0.89 0.79 0.75 0.75 0.54 0.80 
 - โรงพยาบาล โรคทรวงอก 0.56 0.80 0.74 0.60 0.44 0.23 0.51 
 กลุมความมั่นคง :        
  - คาเฉลี่ย 0.64 0.80 0.72 0.61 0.59 0.55 0.60 
  - ตํารวจ สน.ชนะสงคราม กทม. 0.66 0.80 0.73 0.64 0.60 0.57 0.61 
  - ตํารวจ สภอ.ลําปาง 0.63 0.79 0.70 0.59 0.58 0.52 0.58 

ระดับ : 0.00-0.20=นอยที่สุด  0.21-0.40=นอย  0.41-0.60=ปานกลาง  0.61-0.80=มากและ 0.81-1.00=มากที่สุด 

 หลักสํานึกรับผิดชอบพบวาเหมาะสมดีและประกอบดวยหลักการยอยดังนี้ 
a1 หนวยงานมีการสรางความเจาของรวมกัน  
a2 หนวยงานมีเปาหมายที่ชัดเจน  
a3 หนวยงานมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ  
a4 หนวยงานมรีะบบตดิตามประเมนิผล 
a5 หนวยงานมีการจัดการกบัผูไมมีผลงาน 
a6 หนวยงานมีแผนสํารอง 

   aa คาเฉลี่ย (ไดจากการรวมคะแนนของแตละหลัก ที่คํานวณแลว) 
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จากตารางขางตน อธิบายเพิม่เติมไดดังนี ้

(1)  เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยของภาพรวม ระดับสํานึกรับผิดชอบของหนวยงานทั้ง 10 
หนวยงานอยูในระดับที่ส่ี “มาก”  0.65  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยเร่ือง การสรางระบบความพรอม
รับผิดในระบบราชการ Accountability System in Thai Public Service (สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน : 2545) ที่พบวา โดยทั่วไประดับความพรอมรับผิดของกลุมที่ทดลองจะมีระดับที่ส่ี 
คือ มีความพรอมรับผิดในระนาบเดียวกันหรือช้ันเดียวกัน (Cross- Funtional Accountability)  

  (2)  เมื่อพิจารณารายหนวยงานพบวามีเพียงหนวยงานเดียวที่ไดระดับคะแนนของหลักนี้ 

  (3)  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมเศรษฐกิจ กลุมบริการ และกลุมความมั่นคง สะทอนใหเห็น
วา คาเฉลี่ยที่ 0.65, 0.66 และ 0.64 ตามลําดับ เปนระดับคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกันมากจนไมมีความ
แตกตางกันอยางเห็นไดชัด ซ่ึงหมายความวาประเภทของหนวยงานราชการที่แบงเปน 3 ประเภทนี้ มี
ลักษณะดานสํานึกความรับผิดชอบที่คลายคลึงกัน 

(3)  ขอคนพบที่นาสนใจจากขอมูลที่ได ก็คือ ในตัวแปร a5 ซ่ึงเปนเรื่ององคกรมีการจัดการ
กับผูไมมีผลงานพบวา มีคาต่ําสุด คือ อยูในระดับนอย (0.40) และมีความแตกตางกันระหวางประเภท
หนวยงาน กลุมเศรษฐกิจ กลุมบริการ และกลุมความมั่นคง  สะทอนใหเห็นวา คาเฉล่ียที่ 0.33, 0.39 
และ 0.55 ตามลําดับ  อธิบายไดวาในหนวยงานราชการเรื่องความมั่นคง คือ ตํารวจจะมีการเขมงวด
กวดขันกับผลงานมากเพราะผลงานของหนวยงานประเภทนี้สวนมากเปนเรื่องความเดือดรอนของ
ประชาชน  ดังนั้น การมีผลงานที่ดี ก็คือ การบําบัดทุกขบํารุงสุขแกประชาชน นั่นเอง   

 อนึ่ง การอธิบายผลของหลักการนี้ไดกลาวแลวในบทขางตน 

 
4.3.6 หลักความคุมคา 

ตารางที่ 4-11 แสดงผลการวิเคราะหการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีในสวนของหลักความคุมคา 
 คาเฉลี่ย m1 m2 m3 

 ภาพรวม      
  - คาเฉลี่ยรวม 0.64 0.56 0.69 0.67 
 กลุมเศรษฐกิจ :     
  - คาเฉลี่ย 0.62 0.49 0.70 0.66 
  - เกษตรอําเภอสกลนคร 0.68 0.49 0.79 0.76 
  - เกษตรอําเภอเชียงใหม 0.58 0.53 0.54 0.68 
  - ธนาคารออมสินสุพรรณบุรี 0.73 0.66 0.84 0.68 
  - ธนาคารออมสินระยอง 0.48 0.29 0.63 0.53 
 กลุมบริการ :     
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  - คาเฉลี่ย 0.69 0.61 0.74 0.71 
  - โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 0.64 0.57 0.68 0.67 
  - โรงเรียนหาดใหญสงขลา 0.72 0.62 0.80 0.76 
  - โรงพยาบาล ปตตานี 0.67 0.61 0.73 0.67 
  - โรงพยาบาล โรคทรวงอกนนทบุรี 0.72 0.65 0.74 0.76 
 กลุมความมั่นคง :     
  - คาเฉลี่ย 0.61 0.61 0.59 0.63 
  - ตํารวจ สน.ชนะสงคราม กทม. 0.58 0.55 0.58 0.61 
  - ตํารวจ สภอ.ลําปาง 0.64 0.68 0.61 0.64 

ระดับ : 0.00-0.20=นอยที่สุด  0.21-0.40=นอย  0.41-0.60=ปานกลาง  0.61-0.80=มากและ 0.81-1.00=มากที่สุด 
 
m1 หนวยงานมกีารประหยดั 
m2 หนวยงานมกีารใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
m3  หนวยงานมีศกัยภาพในการแขงขัน 

 
หลักความคุมคา ดานเศรษฐกิจประเภทเกษตรอําเภอ  
ประเภทดานผลผลิตไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่จํานวน 27 คน ประชาชนทั้งหมดจํานวน 

800 คน และขอมูลทุติยภูมิดานวิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ จํานวนเงินงบประมาณ จํานวนบุคลากร
ปริมาณผูใชบริการ ประเภทของผลผลิตและบริการ 

จากขอมูลปฐมภูมิ คาความคุมคา = 0.63 แสดงวาในดานการหลักความคุมคาอยูในระดับสูง
(มาก) มีการใชทรัพยากรใหเกิดการประโยชนสูงสุดและมีศัพยภาพในการแขงขันในระดับสูง(มาก) 
สวนการประหยัดนั้นอยูในระดับปานกลาง คือ การทํางานและผลตอบแทนบุคลากรซึ่งเปนไปอยาง
เหมาะสม การไมมีความขัดแยงเรื่องผลประโยชน การมีมาตรฐานในการผลิตหรือบริการ มีการ
ตรวจสอบภายในและการจัดทํารายงานการเงินและการใชเงินและการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพใน
ระดับปานกลาง 

ในสวนขอมูลทุติยภูมิ ในชวง พ.ศ. 2539-2544 ปรากฏวาหนวยงานที่มีภาระหนาที่เหมือนกัน 
มีขอบเขตการบริการที่เหมือนกัน แตใชบุคลากรแตกตางกั้น 1.21 เทา และใหผลผลิตตางกัน 10.20 
เทานั้น คือ จํานวนผลผลิตหรือบริการของหนวยงานยังไมมีความเหมาะสมกับจํานวนบุคลากร และ
เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับตางกัน 27.23 เทา แตผลผลิตหรือบริการตางกัน 1.3 
เทานั้น คือ ยังมีปญหาประสิทธิภาพการใชเงิน นอกจากนั้นบางหนวยมีเงินนอกงบประมาณแตบาง
หนวยงานไมมี 

นอกจากนั้น ดานศักยภาพในการแขงขัน หนวยงานมีนโยบาย แผน วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมายในการสรางศักยภาพในการแขงขัน แตยังขาดการเตรียมความพรอมในการรับสถานการณไม
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คาดคิด และวิกฤต สวนการบริการที่ใหความสําคัญมีความแตกตางกันบางหนวยงานเนนการเพิ่ม
มูลคาเพิ่มของผลผลิต แตบางหนวยงานยังเนนเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเทานั้น 

โดยสรุป ขอมูลดานปฐมภูมิสอดคลองกับทุติยภูมิในสวนของการประหยัดอยูในระดับปาน
กลางเทานั้น อยางไรก็ตาม หนวยงานมีศักยภาพในการแขงขันแตมีการเนนความสําคัญในสวนที่
ตางกันของผลผลิตหรือบริการ 

 
หลักความคุมคาดานเศรษฐกิจ ประเภทธนาคารออมสนิ  
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ 34 คน ประชาชนทั้งหมดจํานวน 393 คน และขอมูลดานตางๆ 

เชนเดียวกับดานผลผลิตขางตน 

จากขอมูลปฐมภูมิ คาคุมคา = 0.61 แสดงวาในดานหลักความคุมคาอยูในระดับสูงมาก เพราะ
มีระดับการใชทรัพยากรสูงสุดอยูในระดับสูง(มาก) การประหยัดและการมีศักยภาพในการแขงขันใน
ระดับปานกลางในสวนขอมูลทุติยภูมิในชวง ป พ.ศ. 2539-2544 ปรากฏวา หนวยงานมีภาระหนาที่
เหมือนกัน มีขอบเขตการบริการเหมือนกัน มีการใชบุคลากรตางกัน 1.84 เทา แตการผลิตบริการ
ตางกัน 2.99 เทาขณะเดียวกันมีจํานวนเงินงบประมาณตางกัน 1.87 เทา 

นอกจากนั้น บางหนวยงานยังมีเงินนอกงบประมาณ ซ่ึงแสดงถึงการเนนความสําคัญหรือการ
ใหคุณคาของผลผลิตในระดับสูงสุดและระดับที่สองเหมือนกัน ในดานวิสัยทัศนซ่ึงถือการมีศักยภาพ
ในการแขงขัน  เนนการใหบริการลูกคาเปนหลัก  แตยังขาดการเตรียมความพรอมในการรับ
สถานการณที่ไมคาดคิดหรือวิกฤต 

โดยสรุป ขอมูลปฐมภูมิเปนไปในทิศทางเดียวกันกับขอมูลทุติยภูมิ โดยการประหยดัและการ
แขงขันควรปรบัระดับใหมีทศิทางสูงขึ้น 

 
หลักความคุมคาดานความมัน่คง  

 จากการสัมภาษณเจาหนาที่จํานวน 322 คน ประชาชนผูใชบริการจํานวน 178 คน และขอมูล
ทุติยภูมิดานตางๆ เชนเดียวกับกรณีเศรษฐกิจดานผลผลิต  

 จากขอมูลปฐมภูมิ คาความคุมคาเทากับ 0.67 แสดงวาหลักความคุมคา อยูในระดับสูง (มาก) 
มีระดับของการประหยัดและมีความสามารถในการแขงขันของหนวยงานสูง สวนการใชทรัพยากรให
เกิดประโยชนสูงสุดอยูระดับปานกลาง นั่นคือ การใชทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนการใชผลตอบแทนตามผลงานนั้นมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

 ในสวนขอมูลทุติยภูมิ ในชวงมี พ.ศ. 2539-2544 หนวยงานที่มีภาระหนาที่และขอบเขตการ
บริการที่ตางกัน จะใชบุคลากรตางกัน งบประมาณ และจํานวนผูใชบริการตางกัน โดยหนวยงานที่มี
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ภาระหนาที่และขอบเขตบริการมากจะใชบุคลากรตางกัน 1.49 เทา และใชงบประมาณตางกัน 15.64 
เทา สวนการใหคุณคาของผลผลิตหรือบริการจะใหคุณคาที่ตางกัน 

 นอกจากนั้น ดานศักยภาพในการแขงขันซึ่งพิจารณาจากนโยบาย แผน วิสัยทัศน พันธกิจ ไม
สามารถสื่อใหเห็นศักยภาพในการแขงขัน ซ่ึงใชผลตรงขามกับขอมูลปฐมภูมิ และบางครั้งการกําหนด
วิสัยทัศน ภารกิจ และพันธกิจ กับการปฏิบัติจริงตางกัน โดยการเขียนหรือการกําหนดจะเปนแบบหนึง่ 
การปฏิบัติจะเปนอีกลักษณะหนึ่ง 

 โดยสรุป ขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิสอดคลองกันในเรื่องการประหยัดและการใชทรัพยากร
ใหเกิดประโยชนสูงสุด แตตางกันในศักยภาพของการแขงขันและผูปฏิบัติงาน  โดยทั่วไปบุคลากร
ยังคงปฏิบัติงานโดยไมคํานึงถึงวิสัยทัศน ภารกิจ และพันธกิจที่หนวยงานกําหนดไว 
  

หลักความคุมคาดานบริการ ประเภทของการศึกษา 
จากการสัมภาษณเจาหนาที่จํานวน 254 คน ประชาชน ผูใชบริการจํานวน 727 คน และขอมูล

ทุติยภูมิดานตาง ๆ เชนเดียวกันกับกรณีเศรษฐกิจดานผลผลิต 

จากขอมูลปฐมภูมิ คาความคุมคาเทากับ 0.69 แสดงวาหลักความคุมคาอยูในระดับสูง(มาก) 
ระดับของการประหยัด การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และการมีศักยภาพในการแขงขันมี
ระดับสูง(มาก) เนื่องจากเปนหนวยงานดานการศึกษา ซ่ึงเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานสวนใหญจะมุง
ความคุมคาเปนหลัก 

ในสวนของขอมูลทุติยภูมิ ในชวงป 2539-2544 หนวยงานมีภาระหนาที่ที่เหมือนกัน แต
ขอบเขตการใหบริการตางกัน โดยความสัมพันธระหวางผลผลิตที่ผลิตไดโดยสัมพันธกับงบประมาณ
และจํานวนบุคลากรที่ใชในทิศทางเดียวกัน ปรากฏวา หนวยงานที่ใหผลผลิตมากแตใชงบประมาณ
นอยกวา 0.09 เทา ขณะเดียวกันก็ไมมีเงินนอกงบประมาณ  ขณะเดียวกันผลผลิตตางกัน 1.66 เทา แต
ใชจํานวนบุคลากรตางกัน 1.09 เทา 

นอกจากนั้น ศักยภาพในการแขงขัน ทั้งพัฒนาการทางวิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ ตางมุงเรื่อง
คุณภาพของผลผลิตที่ดี การมีจริยธรรม คุณธรรม การมีวินัย แตมีบางหนวยงานที่เนนเรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงจะเพิ่มศักยภาพขององคกรในการแขงขัน 

 ถาพิจารณารวมระหวางขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมีความแตกตางกันในสวนของ
ประสิทธิภาพของการใชเงินเนื่องจาก บางหนวยงานมีประสิทธิภาพใชเงินและบุคลากรต่ําหรือปญหา
ดานการประหยัดและการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด สวนศักยภาพในการแขงขันสอดคลอง
กัน 
 



โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
 

 4-26 

 หลักความคุมคา (value of Money) ดานบริการ ประเภทสังคม โดยมุงพัฒนา เร่ืองการบริการ
ของโรงพยาบาล 

 จากการสัมภาษณเจาหนาที่ 310 คน ประชาชนผูใชบริการจํานวน 425 คน และขอมูลทุติยภูมิ
ดานตางๆ เชนเดียวกันกับกรณีเศรษฐกิจดานผลผลิต 

 จากขอมูลปฐมภูมิคาความคุมคาเทากับ 0.73 แสดงวาหลักความคุมคาอยูในระดับสูง(มาก) 
ระดับของการประหยัด การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และความมีศักยภาพในการแขงขันอยู
ในระดับสูง(มาก)เชนนั้น โดยเฉพาะการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด เนื่องจากหนวยงานดาน
โรงพยาบาลสวนใหญมีการวางแผนพัฒนาอัตรากําลังคนที่ชัดเจนเหมาะสมกับปริมาณงาน และ
บุคลากรเปนผูมีความรูความสามารถ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตามที่ไดรับมอบหมาย มีการ
พัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ในสวนของขอมูลทุติยภูมิ ในชวงมี พ.ศ.2539-2544 หนวยงานมีภาระหนาที่ที่เหมือนกันแต
ขอบเขตการใหบริการตางกัน ปรากฏวาหนวยงานที่มีผลผลิตมาก (มากกวา 0.87 เทา) แตใช
งบประมาณนอยกวา 8.75 เทา และใชบุคลากรนอยกวา 5.5 เทา แสดงถึงการใชทรัพยากรยังไมมี
ประสิทธิภาพ และยังไมประหยัดเทาที่ควร แตหนวยงานแตละหนวยงานตางมีเงินนอกงบประมาณ 
แตหนวยงานที่ใหผลผลิตนอยกวา กลับมีเงินนอกงบประมาณมากกวา  ทั้งนี้ เนื่องจากอยูในเขต
จังหวัดที่เปนยุทธศาสตรหลักของประเทศ 

 นอกจากนั้น ดานศักยภาพในการแขงขัน ถาพิจารณาจากนโยบาย แผน วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปนดานมาตรฐานเปนหลัก มีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ประสานงานกันเปนเครือขาย ซ่ึงแสดงถึง
ความมีศักยภาพในการแขงขัน 

 โดยสรุป ขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ นั้นไมสอดคลองกันในเรื่องของการประหยัดและการใช
ทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ทั้งนี้ เนื่องจากการเปรียบเทียบผลผลิตกับจํานวนบุคลากรและ
งบประมาณกับความตั้งใจและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อใหเกิดประโยชนและการใชทรัพยากร
ใหเกิดประโยชนสูงสุดนั้นไมตรงกัน เจาหนาที่มีความตั้งใจและปฏิบัติตนเพื่อใหเกิดผลจริงแตถา
พัฒนาตามหลักเชิงปริมาณแลวยังไมเหมาะสม 
 
4.4 ผลการทดสอบตัวชี้วัดรายหนวยงาน   
 หลังจากเก็บขอมูลแลวคณะวิจัยไดทําการจัดเก็บขอมูลดังกลาวโดยการใชโปรแกรม SPSS 
for windows ชวยในการประเมินผล  เนื่องจากเปนโปรแกรมที่สามารถใชวิเคราะหขอมูลทางสถิติได
เปนอยางดี  ซ่ึงผลของการทดสอบตัวช้ีวัดดังกลาวจัดแสดงไดทั้งรายหนวยงานและกลุมหนวยงาน  ซ่ึง
แยกออกตามหลักของการบริหารจัดการที่ดีทั้ง 6 หลักดังนี้ 
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 4.4.1 ดานหลักนิติธรรม  Rule of Laws  
r1 หนวยงานมีการแบงแยกการใชอํานาจอยางชัดเจน 
r2 หนวยงานมีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคลากรและประชาชน 
r3 หนวยงานมคีวามผูกพันตอ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ตางๆ 
r4  กฎ ระเบียบของหนวยงานมีความถูกตองตามกฎหมาย 
r5  ผูมีอํานาจตัดสินใจในหนวยงานมีความอิสระในการปฏิบัติหนาที่ 
r6  กฎหมายที่กําหนดโทษของหนวยงานเปนไปตามหลักกฎหมาย 
r7  กฎ, ระเบียบของหนวยงานไมขัดแยงกับกฎหมายที่มีฐานะที่สูงกวา 

        ar คาเฉลี่ยไดจากการรวมคะแนนของแตละหลักที่คาํนวณแลวและหาคากลางเลขคณิต 
 
ภาพที่ 4-7 แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลกันิติธรรม ณ  เกษตรอําเภอพรรณนานคิม  จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     สําหรับหนวยงานแรกที่ทําการทดสอบ คือ เกษตรกรอําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
พบวา โดยภาพรวมแลวมีการใชหลักนิติธรรมอยูในระดับมาก  แตในเรื่องการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนมีคะแนนนอยและมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่มีระดับคะแนนปานกลาง  ซ่ึง
ตรงกับลักษณะของหนวยงานอยูแลว  เพราะเกษตรกรอําเภอพรรณานิคมมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานเพียง 
13 คน และภารกิจมิไดเกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิมากนัก  ขณะที่ในการปฏิบัติงานตองเปนไปตาม
การบังคับบัญชาตามลําดับขั้น 
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ภาพที่ 4-8  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลกันิติธรรม ณ  สถานีตํารวจภธูร อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   สําหรับผลการทดสอบดัชนีวัดหลักนิติธรรมของสถานีตํารวจภูธร อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
พบวาโดยภาพรวมนาพอใจ มีคะแนนในระดับมากที่สุด (0.90)  เนื่องจากไดคะแนนเต็มในทุกๆ 
หลักการยอย แตคะแนนในสวนของความผูกพันตอกฎ ระเบียบตางๆ อยูในระดับ 0.76 แตจัดวามาก  
แสดงวาในสวนการใชหลักนิติธรรมนี้หนวยงานนี้อยูในระดับดีมาก 
 
ภาพที่ 4-9  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลกันิติธรรม ณ  สถานีตํารวจชนะสงคราม   กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อทําการทดสอบการใชหลักนิติธรรมกับสถานีตํารวจในกรุงเทพมหานคร (สถานีตํารวจ
ชนะสงคราม) พบวามีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 0.80  ซ่ึงอยูในชวงคามาก  แตเมื่อพิจารณาแตละหลัก
ยอยคะแนนในสวนของความผูกพันตอกฎ ระเบียบ กลับนอยกวาหลักอื่น (0.58) ซ่ึงจัดอยูในระดับ
ปานกลางเทานั้น  และหนวยงานมีระดับการทํางานโดยยึดกฎระเบียบในระดับ 0.67 หรือมากกวา 
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ภาพที่ 4-10  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักนิติธรรม ณ  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย  จังหวัดสงขลา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 สําหรับการทดสอบใชหลักนิติธรรมในโรงเรียนมัธยมของจังหวัดสงขลา  ตามภาพที่ 4-10
พบวา มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู ในชวงที่มากที่สุด (0.90) แตในเรื่องของการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคลากรอยูในชวงระดับ 0.67 ซ่ึงเปนคะแนนที่ต่ําที่สุดของหลักนิติธรรมนี้ 
 
ภาพที่ 4-11  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักนิติธรรม ณ  โรงพยาบาลปตตานี  จังหวัดปตตาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4-11 แสดงการวัดระดับของการใชหลักนิติธรรม ในโรงพยาบาลปตตานีพบวามี
คะแนนรวม 0.79 ซ่ึงอยูในระดับมาก  เมื่อเพื่อพิจารณาหลักยอยหนวยงานมีระดับการที่ผูมีอํานาจ
ตัดสินใจ มีอิสระในการปฏิบัติงานอยูที่ 0.50 หรือปานกลางเทานั้น  สวนการคุมครองสิทธิและผูกพัน
ตอกฎระเบียบอยูในระดับมาก 
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ภาพที่ 4-12  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักนิติธรรม ณ  ธนาคารออมสิน  จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4-12 แสดงใหเห็นวาธนาคารออมสิน จังหวัดระยองมีการใชหลักนิติธรรมอยูที่ 0.70 
(ระดับมาก)  แตที่นาเปนหวงคือ เร่ืองการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมีคะแนนเพียง 0.33 จัด
วานอยเชนเดียวกับเรื่องการปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุในกฎระเบียบและไมมีการกําหนดโทษโดย
ประกาศจากระเบียบรองรับยิ่งไดคะแนน 0.50 (ปานกลาง) ทั้งนี้จากการศึกษาในภาคสนามและ
สัมภาษณประชาชนพบวาที่หนวยงานนี้มีปญหาในดานนี้อยูเปนการยืนยันผลการทดลอง 
 
   ภาพที่ 4-13  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักนิติธรรม ณ  ธนาคารออมสิน  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4-13 พบวาการใชหลักนิติธรรมของธนาคารออมสิน จังหวัดสุพรรณบุรีคอนขางมี
คะแนนเฉลี่ย 0.70 แตที่ควรสังเกตคือ การใชหลักการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ ระเบียบ และไมมีการ
กําหนดโทษไดคะแนน 0.50 (ปานกลาง) เปนเรื่องเดียวกัน การมีความผูกพันตอกฎ ระเบียบ (0.58) 
สวนการใชหลักยอยอ่ืนนั้นนาพอใจมาก 
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ภาพที่ 4-14  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักนิติธรรม ณ  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  จังหวัดขอนแกน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4-14 แสดงวาการใชหลักนิติธรรมของโรงเรียนแกนนครวิทยาลัยนาพอใจ แตสวนที่
ควรพิจารณาในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (0.50) และการคุมครองสิทธิ (0.67) 
 
ภาพที่ 4-15  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักนิติธรรม ณ  เกษตรอําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4-15 แสดงผลการใชหลักนิติธรรมของเกษตรกร อําเภอสารภี จงัหวัดเชียงใหม ซ่ึง
พบวามีผลการประเมินอยูในระดับนาพอใจมากคือ 0.89  ซ่ึงเปนระดับมากที่สุด แตที่ควรพิจารณา คอื 
การคุมครองสิทธิซ่ึงไดคะแนน 0.67 
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ภาพที่ 4-16  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักนิติธรรม ณ  โรงพยาบาลโรคทรวงอก  จังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4-16 เปนผลการทดสอบ การใชหลักนิติธรรมของโรงพยาบาลโรคทรวงอก อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี พบวาไดคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีมากที่สุด (0.85) แตควรพิจารณาในเรื่องการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพราะมีคะแนนเพียง 0.50 ซ่ึงอยูในระดับปานกลางเทานั้น 
 โดยภาพรวมของ 10 หนวยงานในการใชหลักนิติธรรม พบวานาพึงพอใจเพราะมีระดับ
คะแนนที่สูงมากแต ส่ิงที่ควรพิจารณาเพื่อการปรับปรุงแกไขคือในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การ
คุมครองสิทธิและการกําหนดโทษที่ตองมีกฎหมายรองรับ ตลอดจนความผูกพันตอกฎระเบียบของ
ผูปฏิบัติงาน 
 4.4.2    ดานหลักคุณธรรม  
 หลักคุณธรรมนี้คณะวิจัยทําการจัดเก็บขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงาน เนื่องจากตองการใชผล
การบันทึกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการทุจริต  ผิดวินัย ผิดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ  หลักนี้
จะเปนการตรวจสอบหลักการอื่นกฎของการบริหารจัดการที่ดีดวย เพราะมีความเกี่ยวของกันอยูการ
สอบถามเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของจะทําใหไดทราบขอมูลเหลานี้  แตผูตอบจะตองใชเวลาคน
ขอมูลจากบันทึกที่มีการจัดเก็บไว  ขอมูลนี้คณะวิจัยพบวาบางหนวยงานมีการลงโทษและบันทึกแบบ
ตรงไปตรงมา  แตบางหนวยงานยังมีขอเสียอยูสรุปผลคะแนนทางดานหลักคุณธรรมรายหนวยงาน 
รายหนวยงาน 

 อยางไรก็ดีผลการทดสอบทําใหทราบระดับคุณธรรมของหนวยงานนั้นไดในระดับหนึ่ง สวน
หลักการยอยของหลักคุณธรรม คือ  
   e1 หนวยงานปลอดการทุจริต 
  e2 หนวยงานปลอดจากการทําผิดวินยั  
  e3 หนวยงานปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ 
  ae คาเฉลี่ย(ไดจากการรวมคะแนนของแตละหลัก ที่คํานวณแลว) 
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ภาพที่ 4-17  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักคุณธรรม ณ  เกษตรอําเภอพรรณนา  จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 4-17 แสดงผลการทดสอบหลักคุณธรรมในที่ทําการเกษตรอําเภอพรรณานิคม จังหวัด
สุพรรณบุรี ซ่ึงพบวาไดคะแนนเต็ม  เพราะไมมีหลักการบันทึกวามีการทําความผิดวินัย การทุจริต ทํา
ผิดมาตรฐานทางวิชาชีพเลย 
 
ภาพที่4-18  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักคุณธรรม ณ  สถานีตาํรวจภูธร อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 4-18  แสดงผลการทดสอบหลักคุณธรรมกับสถานีตํารวจภูธร อําเภอเมือง  จังหวัด
ลําปาง  ซ่ึงพบวานาพอใจมาก  เพราะไมมีหลักฐานการบันทึกถึงการทุจริตผิดวินัย ผิดมาตรฐาน
วิชาชีพอยางใดเลย 
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ภาพที่ 4-19  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักคุณธรรม ณ  สถานีตาํรวจชนะสงคราม   กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่  4 -1 9  แสดงผลการทดสอบหลั กคุณธรรมที่ สถ านี ตํ า ร วจชนะสงคราม  
กรุงเทพมหานคร  พบวามีการทําผิดวินัย ผิดมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณทําใหไดคะแนนรวม
เพียง 0.33 ซ่ึงจัดวานอย 
 
ภาพที่ 4-20  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักคุณธรรม ณ  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย  จังหวัดสงขลา 
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 ภาพที่ 4-20  โรงเรียนหาดใหญวิทยามีระดับคะแนนการทดสอบหลักคุณธรรมอยูในระดับ 
0.62 และหลักฐานวามีการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณทําใหคะแนนในสวนนี้นอย 
 
ภาพที่ 4-21  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักคุณธรรม ณ  โรงพยาบาลปตตานี  จังหวัดปตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 4-21 โรงพยาบาลปตตานีมีผลการทดสอบดานการใชหลักคุณธรรมอยูที่ 0.40 จัดวานอย
เพราะมีการทําผิดทางวินัย มีการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพและทุจริต  ซ่ึงหนวยงานนี้มีบุคลากรจํานวน
มาก  และมีการบันทึกผลการปฏิบัติงานไวชัดเจนถึงเรื่องการทําความผิด  ปญหาสําคัญของหนวยงาน
นี้คือการทําผิดวินัยของขาราชการ 
 
ภาพที่ 4-22  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักคุณธรรม ณ  ธนาคารออมสิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 4-22 ธนาคารออมสิน จังหวัดระยอง มีผลการปฏิบัติงานดานคุณธรรมนาพอใจ  เพราะ
ไมปรากฎวามีการทําผิดในดานตางๆ แตอยางไร 
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ภาพที่ 4-23  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักคุณธรรม ณ  ธนาคารออมสิน  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 4-23 ผลการทดสอบหลักคุณธรรม ณ ธนาคารออมสิน จังหวัดสุพรรณบุรีพบวามีผล
ใกลเคียงกับธนาคารออมสินที่จังหวัดระยอง  แตเคยมีการทําผิดวินัยอยูจึงทําใหคะแนนในสวนนี้
ลดลงเหลือ 0.80 
 
ภาพที่ 4-24  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักคุณธรรม ณ  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแกน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 4-24 สําหรับโรงเรียนแกนนครวิทยาลัยนั้นมีการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนั้น และ
จรรยาบรรณและบันทึกไว  ทําใหคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 0.92 แตโดยรวมจัดวาเปนที่นาพอใจ เพราะอยูใน
ระดับมากที่สุดคะแนน 
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 ภาพที่ 4-25  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักคุณธรรม ณ  เกษตรอําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 4-25 ผลการทดสอบหลักคุณธรรมในเกษตรอําเภอสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
พบวาเปนที่นาพอใจ  เพราะไมมีหลักฐานการทําผิด  คุณธรรม 3 ประการแตอยางใดเลย จึงไดรับ
คะแนนเต็ม (1.00) 
 
ภาพที่ 4-26  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักคุณธรรม ณ  โรงพยาบาลโรคทรวงอก  จังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4-26 สําหรับโรงพยาบาลโรคทรวงอกนั้น มีการทาํผิดมาตรฐานวิชาชีพและการทําผิด
วินัยอยูบาง ทาํใหไดคะแนนรวม 0.85 แตจัดวาคะแนนนี้อยูในระดบัมากที่สุด 
 
 สรุปโดยภาพรวมพบวา ดัชนีช้ีวัดนี้ใชไดในระดับหนึ่ง และคะแนนในหลักคุณธรรมของแต
ละหนวยงานมีความแตกตางกันมาก  ขึ้นกับลักษณะหนวยงาน  วัฒนธรรมองคกรและทองถ่ินนั้นๆ  
หากขอมูลที่ไดเปนการบันทึกที่แทจริงนับวาเปนการดีที่หนวยงานสวนใหญมีการยึดหลักคุณธรรมใน
การทํางาน เพราะคะแนนในหลายหนวยงานอยูในระดับสูงมาก  และในอีกดานทางหนึ่ง หากบาง
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หนวยงานมิไดบันทึกขอมูลจริง ทําใหคะแนนผิดพลาดไดเชนกัน  ซ่ึงตองตรวจสอบกันกับหลักการ
อ่ืนๆ ทําใหสามารถอธิบายวัฒนธรรมการทํางานจริงของหนวยงานไดอีกดวย  ซ่ึงสิ่งนี้เห็นปจจัย
สําคัญตอการบริหารจัดการที่ดีเชนกัน  สรุปผลคะแนนทางดานหลักความโปรงใสรายหนวยงาน ราย
หนวยงาน 
 

 4.4.3 ดานความโปรงใส   
  การทดสอบดัชนีวัดความโปรงใสนี้ พบวาดัชนีวัดความสามารถสะทอนระดับความโปรงใส
ของหนวยงานไดเปนอยางดี  โดยมีหลักการยอยของดัชนีวัดตอไปนี้ 
  t1  หนวยงานมีความโปรงใสดานโครงสราง 
  t2  หนวยงานมีความโปรงใสดานการใหคุณ 
  t3  หนวยงานมีความโปรงใสดานการใหโทษ 
  t4  หนวยงานมีความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล 
  at คาเฉลี่ย (ไดจากการรวมคะแนนของแตละหลัก ที่คํานวณแลว) 
 
ภาพที่ 4-27  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดความโปรงใส ณ  เกษตรอําเภอพรรณนา  จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4-27 ผลการทดสอบดัชนีวัดความโปรงใสของเกษตรอําเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร มีระดับคะแนนเฉลี่ยเพียง 0.47 ซ่ึงจัดอยูในชวงปานกลางคอนขางต่ํา  เนื่องจากคะแนน
หนวยงานมีคะแนนดานการเปดเผยขอมูล การใหคุณใหโทษที่ไมมากนัก โดยเฉพาะเรื่องการเปดเผย
ขอมูลมีระดับคะแนนเพียง 0.35 เทานั้น 
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ภาพที่ 4-28  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดความโปรงใส ณ  สถานีตํารวจภูธร อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4-28 สถานีตํารวจภธูร  อําเภอเมือง จังหวดัลําปางมีระดับความโปรงใสโดยเฉลี่ย 

ปานกลาง  เพื่อพิจารณาในรายละเอยีดพบวาสิ่งที่ควรพิจารณาคือ ดานการใหคุณใหโทษที่มรีะดับ
คะแนนต่ําสุด คือ 0.41 
 
ภาพที่ 4-29  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดความโปรงใส ณ  สถานีตํารวจชนะสงคราม   กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4-29 เปนการแสดงผลการทดสอบดัชนีวัดความโปรงใสของสถานีตํารวจชนะสงคราม  
ซ่ึงพบวามีระดับความโปรงใสอยูที่ระดับปานกลาง (0.50) แตในหลักการยอยที่ควรพิจารณาเปนพิเศษ
คือเร่ืองการใหคุณ ซ่ึงต่ํามาก (0.35) 
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ภาพที่ 4-30  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดความโปรงใส ณ  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย จังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4-30 เปนการทดสอบดัชนีวัดความโปรงใสโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย พบวามีระดับ
คะแนนปานกลาง (0.55) เชนเดียวกับหนวยงานอื่นๆ ดังกลาว ส่ิงที่พบคือการใหคุณใหโทษและการ
เปดเผยขอมูลซ่ึงไดคะแนนไมมากนัก (0.52 , 0.48 และ 0.46 ตามลําดับ) 
 
ภาพที่ 4-31  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดความโปรงใส ณ  โรงพยาบาลปตตานี  จังหวัดปตตาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4-31  โรงพยาบาลปตตานีมีระดับความโปรงใสในชวงปานกลาง (0.52) แตทีน่าเปน
หวงมากคือดานการเปดเผยขอมูลซ่ึงไดคะแนนต่ํากวาหลักอื่น มีคะแนนเพียง 0.30 
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ภาพที่ 4-32  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดความโปรงใส ณ  ธนาคารออมสิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4-32 สําหรับธนาคารออมสิน จังหวดัระยองนั้นไดรับคะแนนของการทดสอบหลัก 
0.41 ซ่ึงอยูในระดับปานกลางคอนขางนอย  เนื่องจากผลการวัดของหลักการยอยต่ํามากในเรื่องการ
เปดเผยขอมูล  ซ่ึงไดคะแนนเพียง 0.12 และการใหคุณ 0.40 
 
ภาพที่ 4-33  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดความโปรงใส ณ  ธนาคารออมสิน  จังหวัดสพุรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4-33 แสดงคะแนนความโปรงใสเฉลี่ยของธนาคารออมสิน อําเภอเมือง  จังหวัด
สุพรรณบุรี คือ  0.55 อยูในระดับปานกลาง แตที่นาพิจารณาคือ ดานการเปดเผยขอมูลไดคะแนนใน
ระดับนอยมาก (0.19) 
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ภาพที่ 4-34  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดความโปรงใส ณ  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย   จังหวัดขอนแกน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 4-34 สําหรับโรงเรียนแกนนครวิทยาลัยมีผลการทดสอบดัชนีวัดความโปรงใสเฉลี่ยอยู
ระดับนอย (0.38) เนื่องจากมีคะแนนของการใหคุณใหโทษและเปดเผยขอมูลนอยเชนกัน (0.32, 0.28 
และ 0.36 ตามลําดับ)  ซ่ึงหนวยงานควรปรับปรุงการทํางานดานนี้ 
 
ภาพที่ 4-35  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดความโปรงใส ณ  เกษตรอําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 4-35ผลการทดสอบดัชนีวัดความโปรงใสของเกษตรกรอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
พบวามีคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑนอย (0.36) เนื่องจากมผีลของการทดสอบในหลักการยอยดานการ
เปดเผยขอมูลการใหคณุใหโทษ อยูในระดับที่นอยเชนกัน (0.21, 0.31 และ 0.38) 
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ภาพที่ 4-36  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดความโปรงใส ณ  โรงพยาบาลโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4-36 ผลการทดสอบดัชนีวดัความโปรงใสของโรงพยาบาลโรคทรวงอกพบวามีระดับ
คะแนนเฉลี่ยนอยคือ 0.35 เนื่องจากมีระดบัของการเปดเผยขอมูลนอยมากและการใหโทษเพยีง 0.13 
การใหคณุ 0.47 และความโปรงใสดานโครงสรางเพียง 0.47 
 
 ผลการศึกษาดัชนีวัดหนวยงานของหลักความโปรงใส พบวาหนวยงานสวนใหญมีระดับ
ความโปรงใสอยูในระดับปานกลางคอนขางต่ํา  เนื่องจากมีคะแนนในสวนของการเปดเผยขอมูล การ
ใหคุณใหโทษอยูในระดับที่ไมนาพอใจ (ระดับคะแนนในชวงนอยมากถึงนอย)  แสดงถึงวาประเด็น
การบริหารจัดการของหนวยงานที่ตองการปรับปรุงอยางมาก 
 

4.4.4 หลักการมีสวนรวม    
 หลักการมีสวนรวมนี้เดิม คณะผูวจิัยจัดทําระดับของการมีสวนรวมหลายระดับ แตเมือ่ทําการ
ทดสอบเบื้องตนแลวพบวาสามารถจัดกลุมและทําใหส้ันลงได เมื่อนําไปทดสอบนํา 10 หนวยงานอีก
คร้ังก็พบวาใชไดโดยมหีลักการยอยดังนี ้
 p1 หนวยงานมีการใหขอมูลขาวสาร 
 p2 หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นประชาชนของหนวยงาน 
 p3 หนวยงานมีการใหมีสวนรวมในกระบวนการตดัสินใจ 
 p4 หนวยงานมีการพฒันาความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชน 
 ap คาเฉลี่ย(ไดจากการรวมคะแนนของแตละหลัก ที่คํานวณแลว) 
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ภาพที่ 4-37 แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักการมีสวนรวม ณ  เกษตรอําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการทดสอบหลักการมีสวนรวมในเกษตรอําเภอพรรณนานิคม พบวามีระดับการมีสวน
รวมเฉลี่ยอยูระดับคอนขางมาก (0.67) แตที่ควรคํานึงคือ เร่ืองการพัฒนาขีดความสามารถของ
ประชาชนในการมีสวนรวม ซ่ึงมีคะแนน 0.50 จัดวาเปนระดับปานกลาง เชนเดียวกับการให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ (0.59) 
 
ภาพที่4-38  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักการมีสวนรวม  ณ  สถานตีํารวจภูธร  จังหวัดลําปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สถานีตํารวจภูธร อ.เมืองลําปาง มีระดับคะแนนเฉลี่ยของการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 
(0.65) ซ่ึงขอควรพิจารณาคือ การสรางขีดความสามารถของประชาชน และการใหขอมูลขาวสารซึ่งมี
คะแนนอยูในระดับปานกลางเชนกัน 
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ภาพที่ 4-39  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักการมีสวนรวม ณ  สถานีตาํรวจชนะสงคราม   กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สถานีตํารวจชนะสงคราม มีระดับคะแนนการมีสวนรวม อยูในระดับคอนขางมาก (0.69) แต
ควรพิจารณาการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน (0.56) ซ่ึงมีระดับคะแนนปานกลางเทานั้น 
 
ภาพที่ 4-40 แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักการมีสวนรวม ณ  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย  จังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รร.หาดใหญวิทยาลัย มีผลการทดสอบดานหลักการมีสวนรวมในระดับมากนาพอใจ คือ 0.74 
แตควรพิจารณาในเรื่องการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงมีคะแนน 0.69 (มาก) ถึงแมจะอยู
ในระดับที่มาก แตหากมีการปรับปรุงใหดีขึ้น จะทําใหหนวยงานมีระดับการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น
อีก 
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ภาพที่ 4-41  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักการมีสวนรวม ณ  โรงพยาบาลปตตานี  จังหวัดปตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โรงพยาบาลปตตานี มีระดับคะแนนเฉลี่ยของการมีสวนรวม 0.58 (มาก) และในเรื่องการให
ขอมูลและการใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตดัสินใจมีระดบัคะแนนปานกลาง (0.58 และ 
0.54 ตามลําดับ) 
 
ภาพที่ 4-42  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักการมีสวนรวม ณ  ธนาคารออมสิน จังหวัดระยอง 
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 ธนาคารออมสินระยอง มีระดับคะแนนเฉลี่ยของการมีสวนรวมในระดับปานกลางคอนขาง
นอย (0.48) เนื่องจากระดับการใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจต่ํา (0.37) ซ่ึงเปน
เพราะลักษณะของหนวยงานที่ประชาชนมิคอยไดมาเขารวมในกิจกรรมเหลานี้อยูแลว สวนดานการ
พัฒนาขีดความสามารถและการใหขอมูลอยูในระดับปานกลางเทานั้น 
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ภาพที่ 4-43  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักการมีสวนรวม ณ  ธนาคารออมสิน   จังหวัดสุพรรณบรีุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ธนาคารออมสินสุพรรณบุรี มีระดับคะแนนเฉลี่ยของการมีสวนรวมในระดับปานกลาง
คอนขางมาก (0.69) แตมีขอควรพิจารณาในเรื่องการใหขอมูลแกประชาชน เนื่องจากมีระดับปาน
กลางเทานั้น ขณะที่ธนาคารเองกลับมีระดับการรับฟงความคิดเห็นในระดับมาก 
 
ภาพที่ 4-44 แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักการมีสวนรวม ณ  รร.แกนนครวิทยาลัย  จังหวัดขอนแกน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย มีระดับคะแนนการมีสวนรวมในระดับปานกลาง (0.59) ในเรื่อง
การพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน อยูในระดับต่าํสุด แตการใหขอมูลและการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนอยูในระดับสูง 
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ภาพที่ 4-45  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักการมีสวนรวม ณ  เกษตรอําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เกษตรอําเภอสารภี มีระดับคะแนนของการมีสวนรวมในระดับมาก (0.69) นาพอใจทีเดียว แต
หนวยงานควรพิจารณาการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน (0.63) และการพัฒนาขีดความสามารถ
ของประชาชนมากที่สุด (0.50) ซ่ึงมีระดับคะแนนต่ําสุดในกลุมหลักการยอยทั้งหมด 
 
ภาพที่ 4-46 แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักการมีสวนรวม ณ  โรงพยาบาลโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โรงพยาบาลโรคทรวงอก มีระดับคะแนนเฉลี่ยการมีสวนรวมที่ระดับมาก (0.68) และมีการ
พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนสูงที่สุด แตเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจนอย เนื่องจากธรรมชาติของหนวยงานที่เปนการบริการรักษาพยาบาล มักอยูในดุลพินิจของ
แพทยมากกวา 
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4.4.5 หลักสํานึกรับผิดชอบ   
 การทดสอบดัชนีวัดหลักสํานึกรับผิดชอบนี้  พบวาดัชนีวัดความสามารถสะทอนภาพของ

หนวยงานไดเปนอยางดี  โดยมีหลักการยอยของดัชนีวัดตอไปนี้ 
 หลักสํานึกรับผิดชอบพบวาเหมาะสมดีและประกอบดวยหลักการยอยดังนี้ 

a1 หนวยงานมีการสรางความเจาของรวมกัน  
a2 หนวยงานมีเปาหมายที่ชัดเจน  
a3 หนวยงานมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ  
a4 หนวยงานมรีะบบตดิตามประเมนิผล 
a5 หนวยงานมีการจัดการกบัผูไมมีผลงาน 
a6 หนวยงานมีแผนสํารอง 
aa คาเฉลี่ย (ไดจากการรวมคะแนนของแตละหลัก ที่คํานวณแลว) 

 
ภาพที่ 4-47  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักสํานึกรับผดิชอบ ณ  เกษตรอําเภอพรรณนา จังหวัดสกลนคร 
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ผลการทดสอบหลักสํานึกรับผิดชอบ ณ เกษตรอําเภอพรรณนา พบวาอยูในระดับปานกลาง
(0.66 ) แตที่ควรพิจารณาอยางมากคิดเรื่องของการจัดการกับผูไมมีผลงานที่มีคาคะแนนต่ํามากที่สุด
(0.15) แตที่นาพอใจ คือ การมีเปาหมายการทํางานที่ชัดเจนของหนวยงานที่มีคะแนนในระดับมาก
ที่สุด 
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ภาพที่ 4-48  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักสํานึกรับผดิชอบ ณ  สถานีตํารวจภูธร  จังหวัดลําปาง 
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 สถานีตํารวจภูธร อ.เมือง จังหวัดลําปางมีระดับคะแนนเฉลี่ยของหลักสํานึกรับผิดชอบอยูที่ 
0.63 ซ่ึงเปนระดับคอนขางมาก โดยทุกๆหลักมีระดับคะแนนที่ใกลเคียงกัน แตที่ควรพิจารณาก็คือ
เร่ืองของการจัดการกับผูไมมีผลงาน การมีระบบติดตามประเมินผลและการบริหารงาน 
 
ภาพที่ 4-49  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักสํานึกรับผดิชอบ ณ  สถานีตํารวจชนะสงคราม   กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สถานีตํารวจชนะสงคราม มีระดับคะแนนเฉลี่ยของหลักสํานึกรับผิดชอบในระดับมาก (0.66) 
และมีระดมคะแนนของการสรางความเปนเจาของรวมกันมากเชนเดียวกับการมีเปาหมายที่ชัดเจนของ
หนวยงานแตที่ควรพิจารณาก็คือ เร่ืองของการจัดการกับผูไมมีผลงาน 
 

0.80 0.73 0.64 0.60 0.57 0.61 0.66

-
0.20
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a1 a2 a3 a4 a5 a6 aa
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ภาพที่ 4-50  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักสํานึกรับผดิชอบ ณ  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย  จังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลยัมคีะแนนเฉลี่ยของหลักสํานึกรับผิดชอบ 0.73 จัดวามาก  นาพอใจ 
แตมีคะแนนการจัดการกับผูไมมีผลงานเพยีง 0.46  ซ่ึงควรมีการพิจารณาปรับปรุงแกไขแตอยางไรกด็ี 
หนวยงานมีระดับคะแนนของการสรางความเปนเจาของรวมกันและการมีเปาหมายที่ชัดเจนใน
ระดับสูงมาก 
 
ภาพที่ 4-51  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักสํานึกรับผดิชอบ ณ  โรงพยาบาลปตตานี  จังหวัดปตตาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โรงพยาบาลปตตานีมีระดับคะแนนเฉลี่ยของหลักสํานึกรับผิดชอบนาพอใจ( ระดับมาก 0.75) 
แตส่ิงที่ตองพจิารณา คือ การจัดการกับผูไมมีผลงานที่มีระดับคะแนนต่ําสุด ( 0.54 ) 
 

0.86 0.87 0.76 0.77
0.46

0.67 0.73

-
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0.40
0.60
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a1 a2 a3 a4 a5 a6 aa

0.89 0.79 0.75 0.75
0.54

0.80 0.75

-
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ภาพที่ 4-52  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักสํานึกรับผดิชอบ ณ  ธนาคารออมสิน จังหวัดระยอง 
 

0.81 0.74 0.63 0.54
0.31 0.27

0.55

-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

a1 a2 a3 a4 a5 a6 aa
 

 
 

 ธนาคารออมสิน จังหวัดระยองมีระดับคะแนนเฉลี่ยของหลักสํานึกรับผิดชอบในระดับปาน
กลาง (0.55 ) ทําใหนาเปนหวงถึงการบริหารจัดการเพราะธนาคารมีคะแนนนอยในเรื่องการมีแผน
สํารอง ( 0.27 ) และการไมจัดการกับผูมีผลงาน (0.31) นอกจากนี้ยังควรพิจารณาในเรื่องของ การ
ติดตาม  ประเมินผลที่มีระดับคะแนนเพียง 0.54 แตอยางไรก็ดีมีระดับการสรางความเปนเจาของ
รวมกันมากที่สุด(0.81)ซ่ึงนาพอใจ 
 
ภาพที่ 4-53  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักสํานึกรับผดิชอบ ณ  ธนาคารออมสิน  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ธนาคารออมสิน จังหวัดสพุรรณบุรี มรีะดับคะแนนเฉลี่ยของหลักสํานึกรับผิดชอบสูงมาก 
(0.84) นาพึงพอใจและมีระดับคะแนนในทุกๆหลักการในระดบัมากถงึมากที่สุด(ตั้งแต 0.64ถึง1.00) 
แตที่ควรพิจารณาเพื่อการปรบัปรุงใหดีขึ้น คือการจัดทําแผนสํารองของธนาคารเอง 
 

1.00 0.98 0.82 0.90 0.71 0.64
0.84

-
0.20
0.40
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0.80
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a1 a2 a3 a4 a5 a6 aa
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ภาพที่ 4-54  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักสํานึกรับผดิชอบ ณ  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  จังหวัดขอนแกน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย มีระดับคะแนนเฉลี่ยของหลักที่ใชหลักรับผิดชอบในระดับปาน
กลาง(0.60 )และมีหลักการยอยที่ควรพิจารณาเพื่อการปรับปรุงแกไข คือ มีหลักการยอยที่ควรพิจารณา
เพื่อปรับปรุงแกไข คือการจัดการกับผูไมมีผลงานระดับนอย(0.36 ) และการมีแผนสํารอง(ระดับปาน
กลาง0.44) ปานกลางตลอดจน การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง (0.54) 
 
ภาพที่ 4-55  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักสํานึกรับผดิชอบ ณ  เกษตรอําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เกษตรอําเภอสารภีมีระดับคะแนนเฉลี่ยของหลักสํานึกรับผิดชอบปานกลาง(0.54)และพบวามี
ส่ิงที่นาเปนหวงในเรื่องหลักการจัดการกบัผูไมมีผลงานเพราะมีระดบัคะแนนนอยมาก (0.15) และมี
การติดตามประเมินผลในระดับปานกลางคอนขางนอย(0.44) ตลอดจนการบริหารงาน และการมแีผน
สํารองในระดบัปานกลาง 
 

0.85 0.69 0.54
0.71

0.36 0.44
0.60

-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

a1 a2 a3 a4 a5 a6 aa

0.77 0.77
0.53 0.44

0.15

0.58 0.54

-
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a1 a2 a3 a4 a5 a6 aa
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ภาพที่ 4-56 แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักสํานึกรับผดิชอบ ณ  โรงพยาบาลโรคทรวงอก  จังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โรงพยาบาลโรคทรวงอกมีระดับคะแนนเฉลี่ยของหลักสํานึกรับผิดชอบในระดับปานกลาง 
(0.56) และมีส่ิงที่ควรพิจารณาคือการจัดการกับผูไมมีผลงาน ซ่ึงมีคะแนนเพียง 0.23(นอย) และการ
ติดตามประเมินผลและการมีแผนสํารอง ซ่ึงมีคะแนนในระดับปานกลาง 
 
 โดยสรุป การทดสอบดัชนีวัดหลักสํานึกรับผิดชอบภายหนวยงาน พบวาเหมาะสม และทุก
หนวยงานมีระดับคะแนนที่นาพอใจแตส่ิงที่ควรพิจารณาปรับปรุงแกไข ก็คือ การจัดการกับผูไมมี
ผลงานซึ่งมีคะแนนคอนขางนอยแตเปนที่นายินดีวาทุกหนวยงานมีระดับการสรางความเปนเจาของ
รวมกันและเปาหมายที่ชัดเจนสูง  
 
4.4.6 หลักความคุมคา 

ดัชนีวัดหลักความคุมคา เมื่อวัดระดับหนวยงานพบวาเหมาะสมโดยมีหลักการยอย ดังนี้ 
m1 หนวยงานมีการประหยัด 
m2 หนวยงานมีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
m3 หนวยงานมีการแขงขันในการทํางาน 
am คาเฉลี่ย (ไดจากการรวมคะแนนของแตละหลัก ที่คํานวณแลว) 

 
 

0.80 0.74 0.60
0.44

0.23
0.51 0.56

-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

a1 a2 a3 a4 a5 a6 aa
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ภาพที่ 4-57  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักความคุมคา ณ  เกษตรอําเภอพรรณนา  จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เกษตรอําเภอพรรณนามีคะแนนเฉลี่ยของหลักความคุมคา 0.68 จัดวามากและมีระดบัการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดมากเชนเดียวกับมกีารแขงขันในการทํางาน แตที่ควรพิจารณาคือการ
ประหยดัซึ่งมีระดับปานกลาง (0.49) 
 
 
ภาพที่ 4-58  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักความคุมคา ณ  สถานีตาํรวจภูธร จังหวัดลําปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สถานีตํารวจภธูร อําเภอเมือง จังหวดัลําปาง มีระดับคะแนนเฉลี่ยของหลักความคุมคา 0.64 
จัดอยูในระดับมาก ซ่ึงคะแนนในทกุๆหลักการยอยจะใกลเคียงกันคือตัง้แต 0.61 ถึง 0.68 
 

0.49

0.79 0.76 0.68
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0.68 0.61 0.64 0.64
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ภาพที่ 4-59 แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักความคุมคา ณ  สถานีตาํรวจชนะสงคราม   กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สถานีตํารวจนครบาลชนะสงคราม มีคะแนนเฉลี่ยของหลักความคุมคา 0.58 จัดอยูในระดับ
ปานกลางและมีคะแนนการแขงขันในระดบัมากที่สุด (0.61) ซ่ึงนาพอใจแตเร่ืองการประหยดัและการ
ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด มีคะแนนระดบัปานกลาง  
 
 
ภาพที่ 4-60  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักความคุมคา ณ  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย  จังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลยัมคีะแนนเฉลี่ยของหลักความคุมคาในระดับนาพอใจคือมาก (0.72) 
โดยคะแนนในหลักการยอยตางๆก็อยูในระดับมากทั้งหมด 
 

0.55 0.58 0.61 0.58
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ภาพที่ 4-61  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักความคุมคา ณ  โรงพยาบาลปตตานี  จังหวัดปตตาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โรงพยาบาลปตตานีมีคะแนนของหลักความคุมคามาก (0.67) และมีคะแนนดานการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดสูงถึง 0.73 
 
ภาพที่ 4-62  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักความคุมคา ณ  ธนาคารออมสิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ธนาคารออมสิน จังหวัดระยอง มีคะแนนของหลักความคุมคาในระดับที่จัดวาปานกลาง 
(0.48) และพบวาคะแนนทีน่อยอยูในเรื่องการประหยัด (0.29)  
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ภาพที่ 4-63  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักความคุมคา ณ  ธนาคารออมสิน  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ธนาคารออมสินสุพรรณบุรี มีคะแนนของหลักความคุมคานาพอใจในทุกหลักการยอย เพราะ
อยูในระดับมากถึงมากที่สุดทั้งสิ้นโดยเฉพาะหลักการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงอยูใน
ระดับมากที่สุด (0.84) 
 
ภาพที่ 4-64  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักความคุมคา ณ  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  จังหวัดขอนแกน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ย 0.64 จัดวามาก แตที่ควรพิจารณาคือ หลักการ
ประหยดันั้นมคีะแนน 0.57 อยูในระดับปานกลาง ขณะทีห่ลักการอื่นๆ อยูในระดับมาก 
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ภาพที่ 4-65  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักความคุมคา ณ  เกษตรอําเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เกษตรอําเภอสารภี มีระดับคะแนนเฉลี่ยของหลักความคุมคา 0.58 จัดอยูในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาหลักการยอยพบวา หลักการประหยัดและการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด มี
คะแนนในระดับปานกลาง (0.53 และ 0.54 ตามลําดับ) ขณะที่เร่ืองของการแขงขันในการทํางานอยูที่
ระดับ 0.68 ซ่ึงจัดเปนกลุมคะแนนมาก 
 
 
ภาพที่ 4-66  แสดงผลการทดสอบตัวชี้วัดหลักความคุมคา ณ  โรงพยาบาลโรคทรวงอก จังหวัดนนทบรีุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โรงพยาบาลโรคทรวงอก มีระดับคะแนนเฉลี่ยของหลักความคุมคา 0.72 จัดอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาหลักการยอยพบวา หลักการประหยัด เร่ืองของการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
และการแขงขันในการทํางานอยูที่ระดับ0.65  0.74 และ0.76 ตามลําดับ ซ่ึงจัดเปนกลุมคะแนนมาก
ทั้งหมด ซ่ึงเปนคะแนนที่นาพอใจ 
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บทที่ 5 
แนวทางการพัฒนาดัชนีช้ีวัดการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีในระดับประเทศ 

 
 

 จากผลการวิเคราะหเครื่องมือช้ีวัดและผลจากการใชเครื่องมือในการทดลองวัดในหนวยงาน 
10 จังหวัดและการศึกษาขอมูลทุติยภูมิทําใหไดขอสรุปซึ่งในบทนี้จะไดกลาวถึง การพัฒนาดัชนีวัด
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีในระดับประเทศ ซ่ึงผลการวิจัยทดลองศึกษาขอมูลทุติยภูมิของ
หนวยงานสําคัญตางๆ ซ่ึงพบวาสามารถนํามาปรับใชไดบางบางสวนดังนี้  

5.1 หลักนิติธรรม 

การนําขอมูลทุติยภูมิที่มีอยูแลวเพื่อใชเปนดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรมของสังคมนั้น อาจกระทําได 
แตก็จําเปนที่จะตองมีการศึกษาในรายละเอียดวา ขอมูลทุติยภูมิดังกลาวนั้นมาจากแหลงใด ขอมูลจาก
แหลงนั้นจะแสดงความหมายอยางไรที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรม ซ่ึงในเบื้องตนอาจแบงแยกที่มาของ
แหลงขอมูลโดยพิจารณาจากหลักสําคัญๆ ของหลักนิติรัฐ ดังนี้ 
 

5.1.1  หลักความผูกพันตอกฎหมายของเจาหนาท่ีของรัฐท้ังหลาย 

 การอาศัยขอมูลทุติยภูมิที่อาจสะทอนหลักความผูกพันตอกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐ อาจ
แบงที่มาของขอมูลไดดังนี ้

  1)  ขอมูลการรองเรียนหรือการอุทธรณเร่ืองภายในหนวยงานของรัฐตางๆ  เชน  
ขอมูลการรองเรียนตางๆ ขอมูลดังกลาวอาจไดจากหนวยงานนั้นๆ เอง หรือจากหนวยงานกลางที่มี
อํานาจหนาที่รับเรื่องรองเรียนจากประชาชน เชน สํานักงานรับเรื่องรองเรียนของสํานักนายกรัฐมนตรี 
หรือหนวยงานที่รับเรื่องรองเรียนของแตละจังหวัดในกรณีที่มีการรองเรียนตอหนวยงานที่มีหนาที่ใน
การปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องนั้นๆ มาก เชน กรณีของกรมที่ดิน หากมีเร่ืองรองเรียนมายังกรมที่ดิน
มาก ขอมูลทุติยภูมิดังกลาวก็ตองนํามาวิเคราะหวารองเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร ปญหาการรองเรียน
เนื่องมาจากอะไร ถึงจะนําไปวิเคราะหไดวา ขอมูลการรองเรียนดังกลาวสะทอนหลักนิติธรรมของ
หนวยงานนั้นอยางไร  แตในเบื้องตนอาจสรุปไดวา หากมีขอรองเรียนมากหนวยงานนั้นนาจะมีปญหา
บางประการเกี่ยวกับหลักนิติธรรม (ทั้งนี้ตองหาขอมูลวาหนวยงานกําลังอยูในระหวางมีการเลือกมี
การสรรหา หรืออยูระยะเปลี่ยนตัวหัวหนาสํานักงานดวยหรือไม เพราะอาจจะเปนสภาวะการเมือง
ภายในนั้นก็ได) 
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  2)  ขอมูลการอุทธรณหรือการรองทุกขตอหนวยงานที่มี อํานาจหนาที่ในการ
ตรวจสอบในเรื่องนั้น ๆ เชน 

             2.1)  กรรมการในคณะกรรมการขอมูลขาวสารไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ ซ่ึงเปนองคกรที่วินิจฉัยอุทธรณกรณีที่หนวยงานไม
เปดเผยขอมูลขาวสารและประชาชนไดยื่นเรื่องอุทธรณมายังคณะกรรมการขอมูลขาวสาร จํานวนเรื่อง
อุทธรณที่ยื่นมายังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการยอมสะทอนไดหลายประการ  เชน 

- หนวยงานของรัฐมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่
ตนมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่อยุในขอบเขตที่จะตองเปดเผย 

- สะทอนใหเห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนในการรูสิทธิของตนดีขึ้น
ในการที่จะอาศัยกลไกของหนวยงานของรัฐเพื่อใหบรรลุตามสิทธิเรียกรองของตน 

2.2)  คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขของคณะกรรมการกฤษฎีกา (ปจจุบันถูก
ยกเลิกแลว เมื่อมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้น)  ในขณะที่คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขของ    
คณะกรรมการกฤษฎีกายังทําหนาที่อยู เร่ืองที่มีการรองทุกขไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกามากที่สุด
เร่ืองหนึ่ง  คือ ปญหาในเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กลาวคือเร่ืองที่ประชาชนไปรองทุกข
หรือไปแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจจนไปถึงการฟองรองคดีตอศาลอาญา ประชาชนมักมารองทุกขวา
ไปรองทุกขตอเจาหนาที่ตํารวจแลว  เจาหนาที่ตํารวจมิไดดําเนินการเพื่อจะคลี่คลายคดีในเรื่องนั้นๆ  
เนื่องจาก ในเรื่องดังกลาวประชาชนก็ไมอาจไปฟองรองตอศาลได ประชาชนจึงมารองทุกขตอ
คณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวนที่มารองทุกขตอคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องดังกลาว   เปนจํานวน
มากยอมสะทอนปญหาการคุมครองสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  กรณีนี้
ยอมเปนเครื่องบงชี้ไดวามีปญหาเรื่องหลักนิติธรรมในกระบวนยุติธรรมทางอาญา 

2.3)  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน   
แหงชาติ   องคกรที่อาจเปนแหลงขอมูลสําคัญในการตรวจสอบหลักนิติธรรมขององคกรของรัฐ  ใน
ปจจุบัน คือ  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพราะองคกร
ทั้งสองลวนเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของเจาหนาที่
ของรัฐทั้งหลาย  ขอรองเรียนที่มีไปยังหนวยงานทั้งสองยอมแสดงใหเห็นปญหาในเรื่อง  ที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับประชาชนไดอยางดี   แตอยางไรก็ตาม ก็ยังมีความจําเปนใน
การพัฒนาเครื่องมือที่จะใชเปนดัชนีช้ีวัดในเรื่องดังกลาวดวย (โดยดูตัวอยางในภาพที่ 5-1 แสดงผล
การดําเนินงานของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. 2544 ซ่ึงพบวามีเร่ืองวท่ีดําเนินการแลวเสร็จ
เพียงรอยละ 17.16 เทานั้น) 
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5.1.2  หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
 ขอมูลทุติยภูมิที่อาจสะทอนหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญอาจแบงที่มาของ
ขอมูลไดดังนี้ 
  

1)  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอํานาจที่จะ
เสนอเรื่องไปใหศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง  แลวแตกรณี เปนผูวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหง
กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับใดขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม ใหสงเรื่องไปใหศาลรัฐธรรมนูญหรือศาล 
ปกครอง แลวแตกรณีเปนผูพิจารณาวินิจฉัย   ดังนั้น การที่มีการรองเรียนเรื่องดังกลาวมายังผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภามากอาจจะเปนดัชนีช้ีวัดถึงหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญได 

2)  ศาลปกครอง 

โดยที่ศาลปกครองเปนองคกรที่มีอํานาจในการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของ 
“กฎ”  ซ่ึงหมายถึง พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ดังนั้น 
กรณีที่มีการฟองโตแยงวา “กฎ” ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญก็ยอมเปนสิ่งสะทอนถึงหลักความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

     3)  ศาลรัฐธรรมนูญ 

ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรที่ตรวจสอบวากฎหมายที่ออกโดยองคกรนิติบัญญัติหรือ
รัฐสภาขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม โดยรัฐธรรมนูญเปดชองทางที่จะเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญรับ
พิจารณาเรื่องได 2 ทาง โดยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภากับโดยคูความเปนคดีโตแยงวากฎหมายที่
จะใชวินิจฉัยในคดีของตนขัดกับรัฐธรรมนูญ   ดังนั้น การที่มีการเสนอเรื่องไปยังศาล   รัฐธรรมนูญ
ในเรื่องดังกลาวจํานวนมาก อาจสะทอนหลักดังกลาวได 

อยางไรก็ตาม ขอมูลที่ไดจากองคกรตางๆ ดังกลาวขางตนมิไดหมายความวา    หากมี
เ ร่ืองไปยังองคกรดังกลาวมาก   แสดงถึงปญหาเกี่ยวกับหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของ     
รัฐธรรมนูญ เพราะการที่มีการเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญก็ดี  ศาลปกครองก็ดี  กฎหมายหรือกฎ
ขัดตอรัฐธรรมนูญ  อาจเกิดจากความไมเขาใจในทางกฎหมายของประชาชนในเรื่องดังกลาว หรือเกิด
จากความตองการประวิงคดีของคูความในคดีโดยหาประเด็นโตแยังวากฎหมายที่จะนํามาใชในคดีของ
ตนขัดกับรัฐธรรมนูญ ซ่ึงทําใหศาลตองระงับการพิจารณาคดีไวช่ัวคราว 
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บทสรุป 

 การนําขอมูลทุติยภุมิเพื่อนํามาใชเปนดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรมยอมอยูในขอบเขตที่จะกระทําได 
แตก็มีความจําเปนที่จะตองพัฒนาเครื่องมือในการวัดดังกลาวเพราะจํานวนปริมาณในบางเรื่องยังมิได
ช้ีแสดงใหเห็นวามีปญหาในเรื่องนั้น   นอกจากนี้ ยังศึกษาวาในแตละเรื่องแตละหลักควรจะหาขอมูล
ทุติยภูมิจากแหลงใด เพื่อที่จะสะทอนหลักนิติธรรมในแตละเรื่องขอมูลในเชิงปริมาณของแตละเรื่อง
สะทอนภาพในทางหลักนิติธรรมอย างไร  เ ร่ื อง เหล านี้ ยั งจํ า เปนตองอาศั ยการศึกษาที่ 
ลึกซึ้งกวานี้ 

 อยางไรก็ดี ในที่นี้ผูวิจัยขอนําเสนอขอมูลบางสวนที่ไดจากขอมูลทุติยภูมิ  คือจํานวนคดีที่มี
การฟองไปยังศาลปกครอง 

 การตรวจสอบของศาลปกครองยอมมีผลตอการควบคุมการกระทําของเจาหนาที่ที่ไปสัมพันธ
กับประชาชนโดยตรง  ทั้งนี้ ยอมเปนไปตามหลักความผูกพันตอกฎหมายของฝายปกครองหรือ
หลักการกระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมาย  ดังนั้น การเขามาทําหนาที่ของศาลปกครองใน
เร่ืองดังกลาวยอมสงผลตอการคุมครองสิทธิของประชาชนตอการกระทําของเจาหนาที่โดยตรง อัน
เปนหลักสําคัญของหลักนิติรัฐหรือหลักนิติธรรมหากพิจารณาจากนวนคดีที่มีการฟองรองตอศาล
ปกครองในป 2544 และป 2545 มีจํานวนคดีแยกตามศาลได ดังนี้ 
 1. ศาลปกครองกลาง 
  คดีที่อยูระหวางการพิจารณา คดีใหม  คดีที่พิจารณาเสร็จแลว 

ป 2544   1,407  3,157  1,873 
ป 2545   2,691  2,087  2,060 

     (ป 2545 นับถึง 12 พ.ย. 2545) 
 2. ศาลปกครองสูงสุด 
  คดีที่อยูระหวางการพิจารณา คดีใหม  คดีที่พิจารณาเสร็จแลว 

ป 2544     -   384  140 
ป 2545   244  807  502 

     (ป 2545 นับถึง 31 ต.ค. 2545) 
 
 หากนําตัวเลขคดีที่มีการฟองคดีไปยังศาลปกครอง ยอมสะทอนหลักนิติรัฐในเบื้องตนวา 
ประชาชนสามารถมีหลักประกันในการคุมครองสิทธิของตนโดยฟองคดีตอศาลปกครอง  ทั้งนี้ เพราะ
การฟองคดีของประชาชนตอศาลปกครองยอมทําใหศาลเขามามีสิทธิในการตรวจสอบวาการกระทํา
ของเจาหนาที่ของรัฐเปนไปตามกรอบที่กฎหมายกําหนดหรือไม ในแงของหลักนิติรัฐยอมถือวาเปน
หลักประกันที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา การนํามาทําหนาที่ของศาลปกครอง
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ในการตรวจสอบการกระทําของเจาหนาที่มีผลทําให “หลักนิติรัฐ” ของไทยมีความสมบูรณมากขึ้น 
เพราะหากรัฐใดรัฐหนึ่งการใชอํานาจของเจาหนาที่ฝายปกครองมิอาจถูกตรวจสอบโดยองคกรศาลได 
หรือตรวจสอบไดในขอบเขตที่จํากัด รัฐนั้นมิอาจถือไดวาเปนนิติรัฐโดยสมบูรณ 
 ดังนั้น กลาวโดยสรุปหากพิจารณาในเชิงปริมาณของจํานวนคดีที่มีการฟองไปยังศาล 
ปกครอง ยอมเปนการสะทอนถึงหลักนิติรัฐในเชิงปริมาณ กลาวคือ ประชาชนมีสิทธิเขาถึงการ 
คุมครองของศาลได  ดังนั้น ยิ่งมีการฟองคดีตอศาลปกครองมากขึ้น ยอมสะทอนถึงการรับรูสิทธิของ
ประชาชนในการที่จะอาศัยกลไกของศาลปกครองเปนกลไกในการควบคุมเจาหนาที่ฝายปกครองมาก
ขึ้น  ดังนั้น จํานวนในเชิงปริมาณจึงแสดงนัยที่ดีของหลักนิติรัฐในสวนของภาคประชาชนและการเขา
มาตรวจสอบของศาลปกครอง 
 แตอยางไรก็ตาม ภาพสะทอนในเชิงปริมาณของจํานวนคดีที่มีการฟองรองตอศาลปกครอง
จํานวนมาก ยังมิไดสะทอนภาพของหลักนิติรัฐในทางคุณภาพหรือในทางเนื้อหา เพราะปริมาณคดี
จํานวนมากที่มีการฟองตอศาลปกครองอาจจะไมไดรับการพิจารณาจากศาลปกครองหรือศาลปกครอง
ยกฟอง เนื่องจากเหตุผลตาง ๆ เชน ขาดอายุความ ไมไดดําเนินการอุทธรณมากอน ไมใชผูมีอํานาจ
ฟอง เปนตน การจะวิเคราะหคดีของศาลปกครองในเชิงคุณภาพทีมีผลตอหลักนิติรัฐจึงตองพิจารณา
จากเนื้อหาของคดีแตละเรื่อง  ตัวอยางเชนกรณีที่  ป .ป .ง .ใช อํานาจตามมาตรา  40 (4) แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เพื่อออกคําสั่งใหสถาบันการเงินสงขอมูล
ในทางธุรกรรมของบุคคลมาใหสํานักงาน ป.ป.ง. โดยศาลปกครองวินิจฉัยวา การใชอํานาจตามมาตรา 
40 (4) ดังกลาวเปนการไมชอบดวยกฎหมาย ในคดีนี้คดีเดียวจะเห็นไดวาสงผลตอหลักนิติรัฐอยาง
สําคัญกับการกระทํางานของ ป.ป.ง. เพราะทําใหกระบวนการทํางานของ ป.ป.ง. ในกรณีที่จะตองออก
คําสั่งใหสถาบันการเงินสงขอมูลมาใหสํานักงาน ป.ป.ง. จะตองดําเนินการโดยกระบวนการที่มีการ
คุมครองสิทธิของประชาชนมากขึ้น ดังนั้น การจะวิเคราะหผลของการวินิจฉัยคดีของศาลปกครองที่มี
ผลตอหลักนิติรัฐในเชิงคุณภาพจึงตองวิเคราะหจากเนื้อหาของคําวินิจฉัยมิอาจจะพิจารณาในเชิง
ปริมาณได 
 กลาวโดยสรุป จํานวนคดีที่มีการฟองคดีไปยังศาลปกครองมากขึ้น ยอมสะทอนใหเห็นถึง 
ทิศทางที่ดีของหลักนิติรัฐในแงของการรับรูถึงสิทธิของประชาชนในการเขาถึงองคกรที่สามารถให
ความคุมครองสิทธิของตนไดกับทําใหศาลปกครองมีโอกาสเขาไปตรวจสอบการกระทําของเจาหนาที่
ได สวนผลกระทบในเชิงเนื้อหาจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองนั้นจะตองศึกษาวิเคราะหจาก 
คําวินิจฉัยของศาลปกครองเปนเรื่อง ๆ ไป 
 
 อยางไรก็ตามในทีนี้ ทางคณะผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลประกอบอื่นๆไวใหพิจารณาเพื่อเปน
แนวทางการพัฒนาตอไปดวยดังนี้ 
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ภาพที่ 5 – 1  แสดงผลการดําเนินงานของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. 2544 
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(ที่มา : สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา , 2544  ) 

 

ภาพที่ 5 – 2 แสดงจํานวนคดีของศาลฎีกา พ.ศ. 2533  ถึง พ.ศ. 2544  
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5.2  หลักคุณธรรม 
 
การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิระดับประเทศเกี่ยวกับมิติหลักคุณธรรมของแนวความคิดการ

บริหารจัดการที่ดีของหนวยงาน 
 ดังไดกลาวแลววา ตัวช้ีวัดหลักคุณธรรมของแนวความคิดการบริหารจัดการที่ดีของหนวยงาน
พิจารณาจากองคประกอบหลักและองคประกอบยอย 3 กลุมดังแสดงไวในตารางขางลางนี้ 
 
ตารางที่ 5-1 แสดงดัชนีวัดดานหลักคุณธรรม 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 
E1 หนวยงานปลอดคอรัปช่ัน E101 ปฏิบัติงานไมเปนไปตามกฎหมาย 
 E 102 ปฏิบัติงานต่ํากวาหรือนอยกวาที่กฎหมายกําหนด 
 E 103 ปฏิบัติงานเกิดกวาที่กฎหมายกําหนด 
 E 104 ปฏิบัติงานตามเจตนารมณของกฎหมายแตใชวิธีที่

ผิดกฎหมาย 
E2 หนวยงานปลอดจากการทําผิดวินัย E201 ดานการทํางานในหนาที่ 
 E202 ดานความสัมพันธสวนบุคคล 
 E203 ดานพฤติกรรมสวนตัว 
 E204 ดานการสนองตอบความตองการของประชาชน 
 E205 การลงโทษทางวินัย 
E3 หนวยงานปลอดจากการทําผิดมาตรฐาน E301 ดานผลลัพธหรืออรรถประโยชน 
วิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ E302 ดานปฏิสัมพันธ 
 E303 ดานการยึดคํามั่นสัญญา ธรรมเนียม ระเบียบ ศาสนา 
 E304 การทํางานตามขั้นตอน 

 ที่มา (ราง) คูมือ การจัดทําดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี สถาบันพระปกเกลา 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กันยายน 2545 หนา 4 
 

เมื่อมีการนําเอาองคประกอบหลักและองคประกอบยอยไปวัดทําเปนแบบสอบถาม ซ่ึงเปน 
“check list” เพื่อไปเก็บขอมูลปฐมภูมิ จาก 10 หนวยงาน ใน 5 ภูมิภาค ก็พบวา แบบสอบถามและดัชนี
วัดทั้งองคประกอบหลักและองคประกอบยอย  คอนขางมีความถูกตอง  (validity)  แมนตรง 
(objectivity) และมีความเชื่อถือได (reliability) อยูในระดับสูง ซ่ึงสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาตัวช้ีวัดหลักคุณธรรมในภาพรวมของประเทศได โดยมีขอแมวาจะตองใชแบบสอบถาม
หรือ check list  ไปเก็บขอมูลของทุกกระทรวงทบวง กรม หรือเพิ่มกลุมเปาหมายใหมากกวานี้ จึงจะ
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สามารถนํามาเปน  ขอสรุปทั่วไป  (generalizations)  เกี่ ยวกับประเด็นตาง  ๆ  ขางตนได   ซ่ึง
แบบสอบถามหรือ checklist ดังกลาวไดแสดงไวแลวในตารางที่ 2 ขางลางนี้ 
  
ตารางที่ 5-2 แสดงแบบสอบถามหรือ checklist เก่ียวกับหลักคุณธรรม 
 

คําตอบ ขอ คําถาม 
yes No 

ไม
ตอบ 

E101 มีการทําผิดกฎหมายอยางโจงแจงทุจริตตอหนาที่ หรือซื้อขายตําแหนง    
E102 มีการปฏิบัติงานที่นอยกวาหรือไมดีเทาที่กฎหมายกําหนดไว    
E103 มีการปฏิบัติที่มากกวาหรือเกินกวาที่กฎหมายใหอํานาจไวเชนวางตนอยู

เหนือกฎหมาย หรือวางศาลเตี้ย 
   

E104 มีการปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎหมาย แตใชวิธีการที่ผิดกฎหมาย เชน
บังคับผูตองหาใหรับสารภาพ 

   

E201 มีการกระทําผิดวินัย กรณีเกี่ยวกับงานโดยตรง เชนไมปฏิบัติหนาที่ดวย
ความสุจริตเที่ยงธรรมหรือละทิ้งหนาราชการ 

   

E202 มีการกระทําผิดวินัยกรณีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคลเชนกระดาง
กระเดื่องตอผูบัญชา 

   

E203 มีการทําผิดวินัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสวนตัว เชนเลนการพนัน เสพยาเสพติด    
E204 มีการกระทําผิดวินัย กรณีไมสนองตอบความตองการของประชาชน เชนไม

อํานวยความสะดวกประชาชน 
   

E205 มีขาราชการ/ลูกจางไดรับโทษทางวินัยจากการกระทําผิด    
E301 หนวยงานถูกรองเรียนจากประชาชนที่มาติดตอราชการ เชนบริการไมดี 

ประชาชนไมพอใจการใหบริการของหนวยงาน 
   

E302 มีปญหาความขาดความสามัคคี เชนมีความขัดแยงระหวางเจาหนาที่ ใน
ระดับเดียวกันสูงกวา หรือตํ่ากวาตน 

   

E303 มีกรณีทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยม/จรรยาบรรณวิชาชีพนิยม(แตไมเขาขาย
กระทําผิดวินัย) เชนไมปฏิบัติตามธรรมเนียมของทางราชการ ไมผิดคํามั่น
สัญญา หรือไมปฏิบัติตามหลักศีลธรรมของศาสนา 

   

E304 มีกรณีทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวกับ
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานเชนเสนองานขามขั้นตอน หรือเพิกเฉยไม
ปฏิบัติตามวิธีการที่ปฏิบัติกันอยู เชน ศีลหรือวัฒนธรรมองคกร 

   

 ที่มา (ราง) คูมือ การจัดทําดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แหลงเดียวกัน อาง
แลว แบบสอบถาม หนา 4 
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 อยางไรก็ดี ขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากดัชนีดวยคุณธรรม และแบบสอบถามหรือ check list 
ขางตนอาจจะพัฒนาใหสมบูรณยิ่งขึ้น ถาไดเอาขอมูล ทุติยภูมิมาประกอบการพิจารณาดวย ดังจะกลาว
ตอไปขางลางนี้ 
 

1.ขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับองคประกอบหลักและองคประกอบยอยในประเด็นพฤติกรรม 
คอรัปชั่น/ปลอดจากคอรัปชั่น 

องคประกอบหลักและองคประกอบยอยของดัชนีวัดพฤติกรรมคอรัปชั่น/ปลอดจากคอรัปชั่น
ที่เสนอไวในตารางที่ 1 เปนการมองพฤติกรรมคอรัปชั่น/ปลอดจากคอรัปชั่น ในความหมายที่แคบ
(E101-E104) กลาวคือ ครอบคลุม แตพฤติกรรมคอรัปชั่น/ปลอดจากคอรัปชั่น 4 กลุม เทานั้น ยังไม
รวมถึงพฤติกรรม คอรัปชั่น/ ปลอดจาก คอรัปชั่น ในความหมายกลาง ๆ และคอรัปชั่น/ปลอดจาก
คอรัปชั่น ในความหมายที่กวาง 

 
1.1 พฤติกรรมคอรัปชั่น/ปลอดจากคอรัปชั่น ในความหมายที่แคบซึ่งบรรจุ ไวในการวิจัย 

คร้ังนี้ ไดแก พฤติกรรม 4 ประการ ดังกลาวไปนี้คือ (H.Finer,1941) 
(1) การปฏิบัติงานไมเปนไปตามกฎหมาย (nonfeasance) 
(2) การปฏิบัติงานต่ํากวา หรือนอยกวาที่กฎหมายกําหนด(malfeasance) 
(3) การปฏิบัติงานเกินกวาที่กฎหมายกําหนด (overfeasance) 
(4) การปฏิบัติงานตามเจตนารมณของกฎหมายแตใชวิธีการที่ผิดกฎหมาย (misfeasance) 
 
ดังนั้น ขาราชการและหนวยงานที่มีคุณธรรมตามมิติฯจึงตองปลอดจากพฤติกรรมทั้ง 4 

ประการขางตน 
1.2 พฤติกรรม คอรัปชั่น/ปลอดจาก คอรัปชั่นในความหมายกลาง ๆ พฤติกรรมคอรัปชั่น/ 

ปลอดจาก คอรัปชั่นในความหมายกลาง ๆ ประกอบดวยพฤติกรรม 9 ประการ ดวยตอไปนี้คือ 
(Nigro,1984) 

(1) การกระทําที่ไมสุจริต (dishonesty) เชน ยักยอก ปลอมแปลง เอกสาร รับสินบน 
(2)  การกระทําที่ผิดจรรยาบรรณ/จริยธรรมวิชาชีพ (unethical behavior) เปนการกระทํา

ที่อาจจะไมผิดกฎหมาย แตผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ เชนกอใหเกิดความขัดแยงในเรือ่ง
ผลประโยชน (confict of interest) gray area เชน ฉกฉวยโอกาสใหญาติสนิทหรือคน
คุนเคยไดงานประมูลเปนตน 

(3) การวางตนอยูเหนือกฎหมาย (overriding the law/take the law into one’s own hand) 
เชนตั้งศาลเตี้ย 

(4) การกลั่นแกลงผูใตบังคับบัญชา (unfair treatment of employees) 
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(5) การละเมิดบทบัญญัติกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวกับสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชน (violations of process) 

(6) การละเลยไมปฏิบัติตามเจตนารมณของฝายนิติบัญญัติ (failure to legislative intent) 
(7) การปฏิบัติงานที่ขาดประสิทธิภาพอยางแจงชัด (gross inefficiency) 
(8) การพยายามปกปดการกระทําผิดของตน(covering-unmistakes) 
(9) การไมยอมแสดงความคิดริเร่ิม (failure to show intiative/crativity) 

 
 ดังนั้นขาราชการและหนวยงานที่มีคุณธรรมตาม มิตินี้จึงตองปลอดจากพฤติกรรม ทั้ง 9 
ประการ ขางตน 
 

1.3 พฤติกรรมคอรัปชั่น/ปลอดจากคอรัปชั่นในความหมายที่กวาง คอรัปชั่น/ปลอดจาก 
คอรัปชั่น ในหมายที่กวาง ประกอบดวยพฤติกรรม พยาธิระบบราชการ(common bureau pathologies) 
176 ประการดังตอไปนี้ คือ (G.E.Caiden) 

 
1. Abuse of authority/power/position   :  การใชอํานาจหนาที่อํานาจและตําแหนงในทางที่มิชอบ 
2. Account padding     : การเติมแตงบัญชีเพื่อเบิกจายเงินที่ไมตรงกับความเปนจริง 
3. Alienation : ความแปลกแยก การตีตนออกหางจากสังคมและเพื่อรวมงาน 
4. Anorexia : อาการเบื่ออาหาร เบื่องานและเบื่อโลก 
5. Arbitrariness : การชอบทําอะไรตามอําเภอใจ ถืออํานาจบาทใหญ 
6. Arrogance : ความกราง หยิ่ง อวดดี 
7. Bias : อคติ ลําเอียง 
8. Blurring issues : กลบเกลื่อนปญหา เบี่ยงเบนประเด็น 
9. Boondoggle : การชอบทําอะไรที่ปราศจากคุณคาทางปฏิบัติ 
10. Bribery : การติดสินบน 
11. Bereaucratese (unintelligibility) : การหมกเม็ด การทําอะไรที่เขาใจยาก 
12. Busywork : การทํางานเสมือนยุงอยูตลอดเวลา 
13. Carelessness : ความสะเพรา ไมระมัดระวัง 
14. Chiseling : การกินแรงเพื่อนรวมงานและผูอื่น 
15. Complacency : เชาชามเย็นชาม เฉื่อยชา พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู หรือ status quo 
16. Compulsiveness : การขาดการหักหามใจ การทนตอสิ่งเยายวนไมได 
17. Conflicts of interest/objective : ความขัดแยงในเรื่องผลประโยชน  ผลประโยชนขัดกัน แยกไม

ออกวาอะไรคือของตน อะไรคือของราชการ 
18. Confusion : ความสับสนอลหมาน ความยุงเหยิง 
19. Conspiracy : ความสมคบกันกระทําความผิด 
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20. Corruption : การฉอราษฎรบังหลวง 
21. Counter-productiveness : การทํางานที่ขัดขวางผลผลิตการสกัดกั้นผลิตภาพ/ผลงาน 
22. Cowardice : ความขลาด ความขี้ขลาดตาขาวปราศจาก  ความกลา 
23. Criminality : ความผิด ชอบกระทําความผิด 
24. Deadwood : ไฟมอด หมดกําลังใจ หมดไฟ ไมใกลฝง 
25. Deceit and deception : ความหลอกลวง ชอบหลอกลวง 
26. Dedication to status quo : การชอบย้ําอยูกับที่ ไมขวนขวายไมชอบ  กาวหนา 
27. Defective goods : สินคาที่ดอยคุณภาพ ปฏิบัติงานไมไดตามมาตรฐาน 
28. Delay : ความลาชาไมทันการณ 
29. Deterioration : ความเสื่อมถอย ความผุกรอน 
30. Discourtesy :ความไมสุภาพ ไรมารยาท 
31. Discrimination : การกีดกัน การดูถูกเหยียดหยามผูอื่นการ  เลือกปฏิบัติ 
32. Diseconomies of size : การทําอะไรเกินตัว ขาดความพอดีเห็นชางขี้ขี้ตามชาง 
33. Displacement of goals/objective : การยึดเอาวัตถุประสงครองมาเปน วัตถุประสงคหลัก เอาไมซีก

มาแทนไมซุง  
34. Dogmatism : การยึดมั่นอยูกับความคิดของตนเองการนึกวาตนเองถูกเสมอ 
35. Dramaturgy : การชอบแสดงละครตบตา 
36. Empire-building : การสรางอาณาจักร การสรางอิทธิพล 
37. Excessive social costs/complexity : การชอบทําอะไรฟุงเฟอและยุงยาก  สลับซับซอนโดยไมจําเปน 
38. Exploitation : การชอบแสวงหาประโยชนจากผูอื่น 
39. Extortion : การชอบรีดนาทาเรน/บีบบังคับผูอื่นการขูเข็ญกรรโชก 
40. Extravagance : ความฟุมเฟอย สุรุยสุราย 
41. Failure to acknowledge /act/answer/ 

Respond 
: การไมสนองตอบความตองการของผูอื่น 

42. Favoritism : การใหสิทธิพิเศษแกผูใกลชิด 
43. Fear of change, innovation, risk : ความเกรงกลัวตอความเปลี่ยนแปลงการประดิษฐคิดคนและ

ความเสี่ยง 
44. Finagling : การใชเลหกระเทตมตุน 
45. Foot dragging : การปดแขงปดเขา 
46. Framing : การใสความผูอื่น การใหรายปายสี 
47. Fraud : การฉอโกง ฉอฉล 
48. Fudging/fussing(issues) : การชอบพูดเรื่องเหลวไหลไรสาระ 
49. Gamesmanship : การใชลูกลอลูกชนเพื่อเอาชนะระราน(คํา คํานี้ ถาใชใน

ความหมายบวก หมายถึง   ความมีน้ําใจเปนนักกีฬา สูกันซึ่งๆ  
หนา 

50. Gattopardismo (dilettante/dilettanti : การชอบทําอะไรผิวเผิน รูไมจริงเขาทํานอง “ขางนอกสุกใสขาง
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/minion) ในเปนโพรง”ฯ  ทําเปนแนที่แทมีแตความวางเปลา 
51. Ghost employee : การเบิกเงินใหแกผูที่ไมมีตัวตน(บัญชีผี) 
52. Gobbiedygook/jargon : การใชศัพทแสงที่ยากตอการเขาใจชอบใชศัพทแสงที่แสง ๆที่

ผูอื่นไมเขาใจ 
53. Highhandedness : ความโอหังการเหยียบย่ําผูอื่น 
54. Ignorance : ความเขลา ทึ่ม 
55. Illegality : ความผิดกฎหมาย 
56. Impervious to criticism/Suggestion : การขาดความอดกลั้นตอคําวิพากษวิจารณจากผูอื่น ทนการ

วิพากษวิจารณไมได 
57. Improper motivation : การมีแรงจูงใจที่ไมเหมาะสม 
58. Inability to learn : การขาดความสามารถที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ  
59. Inaccessibility : การเขาพบหรือหาตัวยาก 
60. Inaction : การไมยอมทําอะไรเลย 
61. Inadequate reward and incentive : การใหความดีความชอบที่ไมเพียงพอ 
62. Inadequate working conditions : สภาพการทํางานที่ย่ําแย 
63. Inappropriateness : การวางตัวไมเหมาะสม 
64. Incompatible tasks : การทํางานที่ไมตรงกับความรู  ความสามารถ 
65. Inconvenience : ความไมสะดวก 
66. Indecision(decidophobia) : การไมยอมตัดสินใจ 
67. Indifference : การไมรูรอนรูหนาว 
68. Indisciplining : การขาดระเบียบวินัย 
69. Ineffectiveness : การขาดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
70. Ineptitude : การวางตัวไมเหมาะสม 
71. Inertia : การเฉื่อยชา ย่ําอยูกับที่ 
72. Inferior qulity : ความดอยประสิทธิภาพ 
73. Inflexibility : ความเขมงวด ไมยืดหยุน 
74. Inhumanity : ความปราศจากมนุษยธรรม การขาดความเมตตากรุณา 
75. Injustice : ความไมยุติธรรม 
76. Insensitivity : การขาดความรูสึกที่ฉับไว 
77. Insolence : ความหยาบคาย 
78. Intimidation : การทําใหผูอื่นยอมสยบตอความตองการ  ของตนการขมเหงคน

อื่น 
79. Irregularity : การขาดความคงเสนคงวา ความไม  สม่ําเสมอ 
80. Irrelevance : การออกนอกลูนอกทาง ความไมตรง  ประเด็น 
81. Irresolution : การไมยอมหาวิธียุติปญหา 
82. Irresponsibility : การขาดความรับผิดชอบ 



โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

 5-13 

83. Kleptocracy : การที่ขาราชการปฏิบัติตนเสมือนกลุมโจร   การปกครองการ
การบริหารโดยกลุมโจร 

84. Lack of commitment : การขาดความผูกพันในงาน 
85. Lack of coordination : การขาดการประสานงาน 
86. Lack of creativity/experimentation : การขาดความคิดสรางสรรค หรือการไม 

  ยอมทดลองสิ่งใหม ๆ  
87. Lack of credibility : การขาดศรัทธาจากผูอื่น วิกฤตศรัทธา 
88. Lack of imagination : การขาดจินตนาการ 
89. Lack of initiative : การขาดความคิดริเริ่ม 
90. Lack of performance indicator : การขาดมาตรวัดผลงาน 
91. Lack of vision : การขาดวิสัยทัศน/สายตาอันยาวไกล 
92. Lawlessness : การทําตนเปนอันธพาลเสมือนหนึ่ง 

  ประเทศชาติขาดขื่อแป 
93. Laxity : ความหยอนยานทางศีลธรรม 
94. Leadership vacuums : การขาดภาวะผูนํา สุญญากาศผูนํา 
95. Malfeasance : การปฏิบัติงานที่ไมดีหรือตํ่ากวามาตรฐาน 
96. Malice : การอาฆาตมาดรายผูอื่น การประทุษรายผูอื่น 
97. Malignity : เจตนาราย  การใสรายผูอื่น 
98. Meaningless/make work : การปฏิบัติงานที่ไรความหมายไรสาระ/ งานที่ตองซอมแซม 
99. Mediocrity : ความคร่ําครึ ไมทันสมัย เตาลานป 
100. Mellownization : ความเฉา ความสุกงอมจนหาประโยชน  มิได ความเสื่อมถอย 
101. Mindless job performance : ความไมหวงใยตองาน 
102. Miscommunication : การติดตอสื่อสารที่ผิดพลาด 
103. Misconduct : การประพฤติช่ัว 
104. Misfeasance : การทําผิดกฎหมาย 
105. Misinformation : การไดรับขอมูลขาวสารที่ผิดพลาด 
106. Misplaced zeal : ความขยัน / กระตือรือรนที่ผิดที่ เขาทํานอง  “โงแตขยัน” 
107. Negativism : การมีทัศนคติในทางลบอยูตลอดเวลา การมองโลกในแงราย 
108. Negligence / neglect : การละเลยหนาที่ความรับผิดชอบ 
109. Nepotism : การใหสิทธิพิเศษแกเครือญาติ 
110. Neuroticism :โรคประสาทออนๆ 
111. Nonaccountability : การขาดจิตสํานึกที่จะใหผูอื่นตรวจสอบ   การไมยอมใหผูอื่น

ตรวจสอบการไมพรอม   ที่จะรับผิด การขาดมาตรการไลเบี้ย 
112. Noncommunication : การไมยอมติดตอสื่อสารกับผูคน 
113. Nonfeasance : การไมยอมปฏิบัติตามกฎหมาย 
114. Nonproducitivity :การขาดผลิตภาพ การไมมีผลงาน 
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115. Obscurity : การชอบทําตนลึกลับ ไมโปรงใส 
116. Obstruction : การชอบขัดขวางผูอื่นเขาทํานอง   “มือไมพายเอาเทาราน้ํา” 
117. Officiousness : การชอบเขาไปแทรกแซงเรื่องของผูอื่น 
118. Oppression : การกดขี่ผูอื่น 
119. Overkill : การชอบทําอะไรรุนแรงเกินกวาเหตุ 
120. Oversight : การชอบตรวจตราสอดแนมผูอื่น 
121. Overspread : การชอบยุงในทุกเรื่อง 
122. Overstaffing : การมีคนลนงาน 
123. Paperasserie : การมีงานหนังสือมากเกินไป การชอบใช  หนังสือราชการมาก

เกินไป 
124. Paranoia : ความผิดปกติทางจิต อารมณหลอนและ  หวาดระแวง 
125. Patronage : ระบบอุปถัมภ 
126. Payoffs and kickbacks :  การชอบติดสินบน 
127. Perversity : ความดื้อดึงในทางที่ผิด ๆ หัวชนฝา 
128. Phony contracts :การชอบปลอมแปลงเอกสารหรือสัญญา   ความไมจริงใจ 
129. Pointless activity : การชอบทํากิจกรรมที่ปราศจากจุดหมาย 
130. Procrastination : การผลัดวันประกันพรุง 
131. Punitive supervision : การกํากับดูแลงานที่มุงแตละลงโทษแต  เพียงสถานเดียว 
132. Red-tape : ความลาชาในการปฏิบัติงาน 
133. Reluctance to delegate : ความลังเลใจ/ไมกลาที่จะมอบหมายงาน 
134. Reluctance to take decisions : ความลังเลใจ/ไมกลาที่จะตัดสินใจ 
135. Reluctance to take responsibility : ความลังเลใจ/ไมกลาที่จะรับผิดชอบ 
136. Remoteness : การชอบทําตนเหินหางจากผูคนและ  ประชาชน 
137. Rigidity / brittleness : ความเครงครัด/ความหละหลวม หรือเปราะบางจนเกินงาม 
138. Rip-offs :การชอบทําเอาเปรียบผูอื่น หมกเม็ดคดในของอในกระดูก 
139. Ritualism :การชอบพิธีกรรม/พิธีรีตองมากเกินไป 
140. Rudeness : ความหยาบคาย 
141. Sabotage :การบอนทําลาย 
142. Scams :โกง การชอบใชลูกลอลูกชน 
143. Secrecy : ความลับ การชอบกําความลับ การทําอะไรที่ดู เหมือนเปน

ความลับไปเสียหมด 
144. Self-perpetuation : การไมยอมปลอยวาง การอยูยงคงกระพัน   รากงอก 
145. Self-serving : การมุงประโยชนสวนตน การทําอะไรเพื่อ  ตนเอง 
146. Slick bookkeeping : ผักชีโรยหนา การขาดความลึกซึ้งและความ  จริงใจ 
147. Sloppiness :ความหยิบโหยง/ออนแอ 
148. Social astigmatism (failure to see problems) : การมองปญหาไมออก การมองไมเห็น  ปญหา การตีโจทกไม
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แตก 
149. Soul-destroying work : การชอบทําใหผูอื่นแสลงใจ การทํางานที่  ไมเห็นอกเห็นใจผูอื่น 
150. Spendthrift : การใชเงินเปลือง สุรุยสุราย 
151. Spoils : ระบบเลนพรรคเลนพรรค 
152. Stagnation : ความชะงักงัน 
153. Stalling : การย้ําอยูกับที่ การไปไมถึงไหน 
154. Stonewalling : การชอบขัดขวางผูอื่น การแยงงานเงิน   เกียรติจากผูอื่น 
155. Suboptimization(goal displacement) : การใหความสําคัญแกประเด็นปลีกยอย  มากกวาเปาหมายรวม 
156. Sycophancy : การสอพลอ 
157. Tail-chasing : การชอบทําอะไรวกไปเวียนมาโดยไมรูจัก  จบสิ้น 
158. Tampering : การทําอะไรที่สอไปในทางทุจริต 
159. Teritorial imperative : การหวงแหนเขตอิทธิพลของตนเอง 
160. Theft : การลักขโมย 
161. Tokenism : การทําอะไรแตพอเปนพิธี ขาดความจริงจัง 
162. Tunnel vision : การมีสายตาที่คับแคบ ความใจแคบ 
163. Unclear objectives : เปาหมายที่ไมชัดเจน 
164. Unfairness : ความไมยุติธรรม 
165. Unnecessary work : การทํางานที่ไมมีความจําเปนที่จะตองทํา 
166. Unprofessional conduct : ความประพฤติที่ขาดวิชาชีพนิยม 
167. Unreasonableness : การขาดความสมเหตุสมผล ความไมพอดี 
168. Unsafe conditions : สภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย 
169. Unsuitable premises and equipment :โรงเรือนและเครื่องมือเครื่องใชที่ไมเหมาะสม 
170. Usurpatory : การชอบแยงชิงอํานาจกัน 
171. Vanity : ความลมเหลว ความปราศจากมรรคผลความสิ้นหวัง 
172. Vested interest : การมีผลประโยชนสวนตัวเขาไปเกี่ยวของ 
173. Vindictiveness : การชอบแกแคน ตาตอตา ฟนตอฟน 
174. Waste : ความสูญเปลา 
175. Whim : ตัณหาราคะ 
176 Xenophobia : ความกลัวตอสิ่งแปลกใหม 

             หมายเหตุ   แปลโดย ศาสตราจารย ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์ 
 
ดังนั้นขาราชการและหนวยราชการที่มีคุณธรรมตามมิติช้ีจึงตองปลอดจากพฤติกรรมทั้ง 176 

ประการขางตน 
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จากที่กลาวขางตน จะเห็นไดวา หากไดมีการจัดทําแบบสอบถามหรือ checklist ใหครอบคลุม
พฤติกรรมคอรัปชั่น/ปลอดจากคอรัปชั่นในความหมายกลาง ๆและในความหมายที่กวางเพิ่มเติมจาก 
พฤติกรรมคอรัปชั่น/ปลอดจากคอรัปชั่นในความหมายที่แคบดังที่ปรากฎอยูในรายงานฉบับสมบูรณนี้ 
และใหครอบคลุมทุกกระทรวง ทบวง กรม ก็อาจจะทําใหที่สรุปทั่วไปเกี่ยวกับระบบการจัดการที่ดี
ของประเทศในมิตินี้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
1.4 ขอมูลทุติยภูมิอ่ืน ๆ เกี่ยวกับประเด็นพฤติกรรมคอรัปชั่น/ปลอดจากคอรัปชั่น ขอมูลทุติย

ภูมิอ่ืนๆ ดังกลาวนี้ นอกจากจะทําใหขอมูล ทุติยูมิในขอ 1.1-1.3 มีความชัดเจนแลวยังอาจทําใหได
ขอสรุปทั่วไปเกี่ยวกับระบการจัดการที่ดีของประเทศในมิตินี้ไดอีกดวยขอมูลทุติยภูมิในกลุมหลังนี้
ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมคอรัปชั่น/ปลอดจากคอรัปชั่นของประเทศไทย เมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่น ๆ สาเหตุของพฤติกรรมคอรัปชั่น พิษภัยของพฤติกรรม คอรัปชั่นวิธีสังเกตพฤติกรรม
คอรัปชั่น และแนวทางปองกันและแกไข พฤติกรรมคอรัปชั่น 

1.4.1 ขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับพฤติกรรมคอรัปชั่น/ปลอดคอรัปชั่นของประเทศไทย 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับคอรัปชั่นจาก The 2000 
Transparency International Corruption Perception Index วาไดขยับจากอับดับที่ 56 สูงขึ้นเปนอับดับ
ที่ 61 ในทํานองเดียวกับ The Economic and Political Risk Coonsultancy Co ก็ไดใหคะแนนคอรัปชั่น
ของไทยไว 8.55 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 ซ่ึงนับวาสูงมากเมื่อเทียบกับเกณฑของนานาชาติหรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งวามีคุณธรรมประเด็นนี้อยูในระดับต่ํานอกจากนี้เปนที่ทราบกันในบรรดาผูลงทุนชาว
ตางประเทศวาหากเดินทางมาลงทุนในประเทศไทย จะตองเสียคาน้ํารอนน้ําชาประมาณ 20% ของ
จํานวนเงินที่นํามาลงทุน (ดูแกนดา 100%) (ติน  ปรัชญาพฤทธิ์,2544) 

1.4.2 สาเหตุของพฤติกรรมคอรัปชั่น ผูรูหลายทานไดใหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
คอรัปชั่นวาเกิดจากสาเหตุหลายประการดวยกัน ตัวจะกลาวตอไปขางลางนี้ (แหลงเดียวกัน อางแลว หนา 
29-36) 

(1) P. Bhushan กลาวถึง ปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดพฤติกรรมคอรัปชั่นไวดังนี้ 
       - การปฏิบัติหนาที่ไมโปรงใส 
 - ไมยอมแสดงบัญชีทรัพยสินและรายได 
  - ขาดระบบความพรอมที่จะรับผิด/ภาระที่ตองชี้แจง/มาตรการไลเบี้ย
(accountability)ไมมีระบบปลดเจาหนาที่ของรัฐที่คอรัปชั่นออกจาก ตําแหนง 

 (2)       อมร  รักษาสัตย   ระบุวา สาเหตุของพฤติกรรมคอรัปชั่นไวดังนี้ :  
      - ขาราชการมีเงินเดือนต่ํา แตมีรสนิยมสูง 
  - พฤติกรรมดังกลาวมักถูกปกปดไวอยางมิดชิดประกอบกับระบบราชการ
ไทยไมเคยคิดที่จะแกไขตนเองใหดีขึ้น 
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  - สาธารณชนยังไมพรอม หรือไมกลาจะใหขอมูลขาวสาร และชวยเหลือ
เจาหนาที่ของบานเมือง 

 
 (3)     G.E. Caiden   กลาวถึงพฤติกรรมคอรัปชั่นนี้วา เกิดจากปจจัยตาง ๆ คือ  

 - อุดมการณที่ยอมใหคอรัปชั่นและผลประโยชนขัดกันเกิดขึ้น และไมคิดที่จะ
หาวิธีปองกัน 
 - ปจจัยภายนอก กลาวคือ การคอรัปชั่นในประเทศหนึ่งอาจเปนโรคติดตอ
ลุกลามไปยังอีกประเทศหนึ่ง หรือระหวางหนวยงานตาง ๆ  
 - ปจจัยเศรษฐกิจ กลาวคือ เกิดภาวะขาดแคลนในการบริโภคและความเปนอยู
ของ ผูคน 
 - ปจจัยการเมือง กลาวคือ นักการเมืองตัดสินใจหรือวางนโยบายที่ยัง
ประโยชนแกตนเองและพรรคพวก หากรัฐบาลโกหก โกง และลักขโมยได 
ประชาชนก็สามารถทําเชนนั้นไดเชนกัน! 
- ปจจัยสังคมและวัฒนธรรม กลาวคือ การตัดสินปญหาและการปูบําเหน็จ หรือ
การลงโทษมักจะอาศัยเกณฑของชื่อ แซ นามสกุล เปนหลัก 
  - ความบกพรองทางเทคโนโลยีและระบบการบริหารเปดโอกาสใหมีการ
คอรัปชั่นและผลประโยชนขัดกัน 

 (4)       S.B. Werner  กลาววา พฤติกรรมคอรัปชั่น สืบเนื่องมาจากสาเหตุหลาย
ประการ ดังนี้ 

 - โครงขายลูกพี่ลูกนอง ในวงราชการ (Patron-Client or dyadic network) 
ความไมเสมอภาคทางสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมือง 
    -  สังคมที่เนนบริโภคนิยม และการขาดภาวะผูนําทางศีลธรรม 
 -  การที่รัฐบาลมีระบบควบคุม ที่มากเกินไป หรือนอยเกินไป 
    -  กลไกของรัฐบาล และสังคมมีความเปนสถาบันมากเกินไปหรือนอยเกินไป 
    - การขยายตัวของภารกิจของรัฐบาล ทําใหมีการจัดซื้อจัดจางมากขึ้น และ
กิจกรรมเหลานี้นําไปสูพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
   - ความขาดแคลนทางเศรษฐกิจ และภาวะเงินเฟอ 
 - ความเปราะบางของสังคมที่เอื้อตอการติดสินบน และการสมคบกันกอ
อาชญากรรม 

                            (5) J. Baum   กลาวถึง สาเหตุของพฤติกรรมคอรัปชั่นในไตหวันวามีอยูหลาย
ประการคือ   

 -  กฎหมายที่ลาสมัย 
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   -  ระเบียบและกฎเกณฑเกี่ยวกับการตอตานคอรัปชั่น ไมเครงครัดเทาที่ควร 
 -  ขาราชการไมมีความรับผิดชอบ 
    -  การเขามาแทรกแซงโครงการใหญ ๆ ของรัฐบาลโดยนักการเมือง 
     - แกงอาชญากรรม เขามามีอิทธิพลในบริษัทกอสราง 

                 (6) ผาสุก  พงษไพจิตร   ระบุวา พฤติกรรมคอรัปชั่น เกิดจากการกระทําของ 
“เจาพอ” หรือกลุมนักธุรกิจนอก กทม. “เจาที่เจาทาง” หรือชาวไรชาวนาที่คุมคะแนนเสียงและ  
“เจาสัว” หรือกลุมที่ไดเติบโตมากับระบบบริหารของอํามาตยาธิปไตย (bureaucratic polity or 
governance)  
                        (7) R. Bhushan   กลาวถึง พฤติกรรมคอรัปชั่นของอินเดีย และผลประโยชน
ขัดกันวาเกิดจากปจจัยดังตอไปนี้คือ 

 - การขาดความโปรงใสในการดําเนินการของภาครัฐ 
 - การไมมีระบบเปดเผย บัญชีทรัพยสิน 
 - การไมมีระบบหรือมาตรการไลเบี้ย (หรือ ภาระที่ตองชี้แจง ความพรอมที่จะ
ใหผูอ่ืนตรวจสอบ หรือ accountability) 
 - การไมมีระบบถอดถอนผูบริหาร หรือนักการเมืองออกจากตําแหนง 
 - การสมคบรวมคิดกันระหวางนักการเมือง ขาราชการ และพอคา  

                         (8) คณะอนุกรรมการสาขารัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร สภาวิจัย
แหงชาติระบุสาเหตุของพฤติกรรมคอรัปชั่นและผลประโยชนขัดกันไวหลายประการคือ  

  -  เศรษฐกิจและคาครองชีพที่สูงขึ้น 
   - ระบบและวิธีทางการเมืองไมอยูในระดับและมาตรฐานที่ถูกตอง 
สมบูรณ  
 - ระบบและระเบียบการบริหารทั้งทฤษฎีและทางปฏิบัติบกพรอง 
 - สังคม วัฒนธรรม และศีลธรรม ประชาชนเสื่อม 
 - ตัวกฎหมาย และวิธีการพิจารณาคดีไมรัดกุม 

       (9) สมจินต  หองสําเริง  กลาวถึง สาเหตุขางตนวาเกิดจาก :  

 - รายไดนอย 
    - ความตองการเงินเพื่อสนับสนุนอํานาจการเมือง 
    - ความตองการมีสถานะสูง อยูดีกินดี 
    - ความอยูรอดในชีวิตราชการ 
  - การขาดคุณธรรม 
    - คุณคาทางสังคมที่ถือวาความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ พอจะยอมรับได 

                          (10) อุทัย  หิรัญโต  กลาวถึง สาเหตุดังกลาววาเกิดจาก :  
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  -  ความจําเปนทางเศรษฐกิจ 
  - ความบกพรองของระบบราชการ 
    - ความตองการที่จะไดรับการยกยองในสังคม 
    - การมีอภิสิทธิ์ของนักการเมือง และความออนแอของระบบการเมือง 
    - อิทธิพลของภรรยา เครือญาติ และลูกหลาน 
    - ความจําเปนบีบบังคับ เชน ถาไมรวมมือดวยจะถูกกลั่นแกลง 
    - ผูบังคับบัญชาไมกวดขัน 

                         (11) ธานินทร  กรัยวิเชียร  กลาวถึงสาเหตุดังกลาววาเกิดจากสิ่งตอไปนี้  
 - สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ และการครองชีพ 
    - สภาพแวดลอมทางดานการเมือง 
    - สภาพแวดลอมทางสังคม 
    - สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม 
    - การบริหารงานไมมีประสิทธิภาพ 
    - กฎหมาย/ระเบียบการมีชองวางเปดโอกาสให 
    - การมีตําแหนงที่เอื้อตอการกระทําผิด 

                           (12) กมล  สกลเดชา ระบุสาเหตุขางตนวาเกิดจากตัวผูกระทําผิด เพราะมีโอกาส 
ส่ิงจูงใจ อัตราการเสี่ยงภัย และขาดความซื่อสัตย สุจริต ประการหนึ่ง และจากสาเหตุภายนอก อัน
ไดแก เศรษฐกิจ คาครองชีพ การเมือง สังคม การบริหาร กฎหมาย ตําแหนง และการตกอยูภายใต
อิทธิพลของผูทุจริตอีกประการหนึ่ง 
                          (13) R. Klitgaard   กลาวถึง สาเหตุของการคอรัปชั่น และผลประโยชนขัดกัน
โดยเขียนเปนสมการ ดังนี้ 
                                           C  = M + D – A 
หมายเหตุ                         C  = Corruption หรือ การคอรัปชั่น  
                                          M  = Monopoly หรือการผูกขาด 
                                          D  = Discretion หรือ การใชดุลยพินิจ 
                                          A  = Accountability หรือ มาตรการไลเบี้ย ภาระที่ตองชี้แจง หรือความ
พรอมที่จะใหผูอ่ืนตรวจสอบ 
 ฉะนั้น จากสูตรขางตน พอจะสรุปไดวาพฤติกรรม เกิดจากการมีการผูกขาด
และการใชดุลยพินิจมาก แตมีมาตรการไลเบี้ยนอย 
                        (14) P. Bottelier   ระบุสาเหตุของพฤติกรรมคอรัปชั่นวารวมถึง 

 - คาตอบแทนภาคราชการต่ําเกินไป 
    - ระบบการเลื่อนตําแหนงไมไดขึ้นกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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    - ระบบงบประมาณขาดประสิทธิภาพ 
    - หนวยงานขาดเปาหมายในการปฏิบัติงาน 
    - ผูบังคับบัญชาไมเปนตัวอยางที่ดี 
    - ระบบลูกพี่-ลูกนอง (patron-client or dyadic relationship) ที่แบง
ผลประโยชนกันได 
    - วัฒนธรรมของสังคมที่อดกล้ันตอคอรัปชั่นและผลประโยชนขัดกัน 

                       (15) เอกสาร Helping Countries Reduce Corruption ระบุสาเหตุของ 
พฤติกรรมคอรัปชั่นไววาเกิดจาก :  

 - ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง 
    - นโยบายเศรษฐกิจไมตอบสนองความเปนจริงทางสังคม 
    - ระดับการศึกษาของประชาชนต่ํา 
    - ประชาสังคมออนแอ 
    - หนวยงานขาดความโปรงใส 

                     (16) USAID Handbook for Fighting Corruption ระบุสาเหตุพฤติกรรมคอรัปชั่น 
วาเกิดจาก :  

 - การมีอํานาจบังคับบัญชากวางขวางเกินไป จนดูแลไมทั่วถึง 
    - การมีมาตรการไลเบี้ย (accountability) ในวงจํากัด 
  - การใหส่ิงจูงใจที่ผิด ๆ (Wrong incentives) 
 - การมีสถาบันตาง ๆ ที่ออนแอ 
 - ประชาสังคมยังดอยพัฒนา 
 - ทัศนคติที่ตอตานระบบราชการ 

                    (17) สุขุม นวพันธ และชัยชนะ อิงคะวัต ระบุวา สาเหตุของพฤติกรรมคอรัปชั่น
วา เกิดจากการมีรายไดนอย และความเสื่อมทางจริยธรรมที่ไมสัมพันธกับสถานภาพทางเศรษฐกิจ 
                     (18) P. Rashuah   ระบุสาเหตุของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในประเด็นนี้วา เกิด
จากหลายสาเหตุดวยกัน ยกตัวอยางเชน 

 - การใชอํานาจในทางที่มิชอบ 
 - การขาดการควบคุมตนเอง 
 - ความออนแอของระบบการควบคุมตรวจสอบตนเองและหนวยงาน 
   - การมีโอกาสคอรัปชั่น 

            (19) ศูนยบริการวิชาการ แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ระบุวา การใชดุลยพินิจ
ของขาราชการ นักการเมือง ตัวขาราชการเอง และวัฒนธรรมแบบไทยมีแนวโนมที่จะกอใหเกิด
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คอรัปชั่น สําหรับคาตอบแทน ระบบบริหาร  ระบบตรวจสอบ  และกฎหมาย  ระเบียบวิธีปฏิบัติ ยังไม
เปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดคอรัปชั่น 
                    (20) J.  Madison มองวา คนไมใชเปนเทวดาหรือนางฟา (ซ่ึงบริสุทธิ์ผุดผองและ
ไมโกง) และเทวดาหรือนางฟาก็ไมไดมาปกครองคน (ซ่ึงมีแนวโนมที่จะโกง) แตขอเท็จจริงมีอยูวาคน
ก็คือ คน และคนนี่แหละที่ปกครองคนดวยกัน (ซ่ึงมีแนวโนมที่จะโกงทั้งผูปกครองและผูอยูใต
ปกครอง ฉะนั้น จึงจําเปนตองมีมาตรการทั้งภายนอก และภายใน เพื่อควบคุมความประพฤติและ
พฤติกรรมของคนทั้งสองกลุมนี้มิใหคอรัปชั่น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ถึงแมจะมีบุคคลหรือ
คณะกรรมการอยางคอยจับผิดคนโกง แตเราจะแนใจไดอยางไรวา บุคคลหรือคณะกรรมการเหลานี้จะ
ไมโกงเสียเอง (Quis custodict insoscustodes) 
                        (21) G.  Tullock  มองวา ขาราชการก็เหมือนปุถุชนธรรมดา ที่สวนใหญแลว จะ
คํานึงถึงผลประโยชนสวนตนมากกวาผลประโยชนสวนรวม 
                        (22) Lord Acton ระบุวา การรวมหรือรวบอํานาจกอใหพฤติกรรมเกิดคอรัปชั่น 
ยิ่งรวมหรือรวบอํานาจมากเพียงใด ก็ยิ่งมีแนวโนมที่จะคอรัปชั่นมากขึ้นเพียงนั้น 
                     (23) Aung San Suu Kyi แยง Lord Acton วาไมใชอํานาจหรอกที่เปนที่มาของ
คอรัปชั่น หากแตเปนเพราะความกลัวทั้งของผูร้ังอํานาจ และผูอยูใตอํานาจ 
                    (24) S.S.  Steinburg and D.T. Austern กลาวถึง สาเหตุของพฤติกรรมคอรัปชั่น
วา รวมถึงการกระทําผิดจรรยาบรรณดวย  

 - การมีเจตนาดีโดยพยายามที่จะเรงรัด และทํางานใหแลวเสร็จทันเวลา จึงมี
การปฏิบัติงานขามขั้นตอนและผิดระเบียบ 
 - การไมรูกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบายและระเบียบปฏิบัติ 
 - การตามใจผูบังคับบัญชาหรือรูใจนายวาประสงคจะใหตนทําอะไร และ
อยางไร (ego powertrip) 
 - ความละโมบ โดยใชชองวางของทางราชการเพื่อแสวงผลประโยชนใหกับ
ตนเอง 
 - การหวังที่จะไดรับการตอบแทนจากการกระทําผิด 
 - การชวยเหลือพรรคพวกเพราะมิตรภาพที่มีตอกัน 
 - การมีอุดมการณและเชื่ออยางสนิทใจวา สักวันหนึ่งจะมีการพิสูจนวา ส่ิงที่
ตนทํานั้นถูกตอง 
 - การที่ตนเองและครอบครัวไดรับผลประโยชน 

                                         - การที่ไมมีขอหามมิใหขาราชการไปทํางานกับเอกชนหลังพนสภาพการ
เปนขาราชการ (post-employment  restriction)  
                                          - การมีปญหาทางดานการเงิน 
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                                          - ความโง 
                                          - การกระทําผิดเพราะคิดวาตนถูกเอารัดเปรียบ จึงประสงคที่ที่จะแกแคน 
                                          - การเลนเกม หรือลอเอาเถิด เชน ตั้งมูลนิธิเพื่อใหภรรยาของตนมีงานทํา 
                                          - การกระทําผิด เพราะเห็นวา คนอื่นก็ทําเชนนั้นเหมือนกัน 
                                          - การกระทําผิด เพราะปฏิบัติตามคําสั่ง (An order is an order or “Befehl ist 
Befehl”) 
                                          - การกระทําผิด เพื่อความอยูรอด 
                              (25) J.S.T. Quah  กลาวถึงสาเหตุของพฤติกรรมคอรัปชั่นวามีอยูหลายประการ 
กลาวคือ 
                                          - ปจจัยที่เกิดจากตัวผูกระทําความผิดไดแก ความละโมบ โอกาส ความจํา 
เปน และความละโมบเพิ่มมากขึ้นจนไมมีวันจบสิ้น 
                                           - ปจจัยที่เกิดจากผูอ่ืน ไดแก ความจงรักภักดีตอครอบครัว และหมูคณะ
ของตนเอง ความไมพอใจรัฐบาลและฝายจัดการ ความจงรักภักดีตอหนวยงาน และถูกคนในสถานที่
ทํางานขมขูเพื่อใหชวยกระทําความผิด 
                                          - การผูกขาด 
                                          - ความยากจน 
                                          - ความขาดแคลนสินคาและบริการ 
                                          - กลไกของตลาดเปดโอกาสใหคนมีความละโมบ 
                                          - ระบบราชการใหญโตมากเกินไป 
                                          - ผูคนไมคอยใหความสําคัญแกพันธะทางสังคมและคานิยม 
                                          - อาชญากรรมที่กระทํากันเปนเครือขาย 
                                          - ประโยชนที่ไดมากกวาความเสี่ยง 
                                          - ความมั่นคงในหนาที่การงานมากเกินไปหรือนอยเกินไป 
                                          - ระบบที่คอรัปชั่น 
                                          - ตัวเราเอง 
                                          - การเอาจริงเอาจังกับการตอตานคอรัปชั่น 
                                          - คนที่คอรัปชั่น 
                                          - รูปแบบของการติดสินบน 
                                          - การขาดความรวมมือจากประชาชน และภาคธุรกิจ 
 กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวา สาเหตุของคอรัปชั่นนั้นเกิดจากทั้งตัวผูกระทําผิด และ
ส่ิงแวดลอม สําหรับตัวผูกระทําผิดเองนั้นเปนเพราะขาดศีลธรรม และมีคานิยมสวนตัวที่ผิด ๆ สบ
โอกาส  มีความโลภ ทําแลวเอาผิดไดยาก จับไดโทษก็ไมรุนแรง และผลตอบแทนคุมคา สวนทีเ่กดิจาก



โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

 5-23 

สภาพแวดลอมนั้นมีอยูมากมาย เชน คานิยมสนับสนุนใหเกิดคอรัปชั่น ความออนแอของประชาสังคม 
รายไดนอย อิทธิพลของนักการเมือง การตรวจสอบไมมีประสิทธิภาพ และกฎหมายมีชองโหว เปนตน 
 
1.4.3 พิษภัยของพฤติกรรมคอรัปชั่น 
 
                สําหรับขอเสียหรือพิษภัยของพฤติกรรมคอรัปชั่นนั้น  มีผูแสดงความคิดเห็นไวดังนี้ (แหลง
เดียวกัน อางแลวหนา 36-38) 
                                (1) S.S. Steinburg and D.T. Austern  กลาวถึง พิษภัยของพฤติกรรมคอรัปชั่น
และผลประโยชนขัดกันในประเด็นของการรับสินบนวา มีอยูมากมาย :  

                                         - ทําใหเมือง/ประเทศตองสิ้นเปลืองเงินทอง 
                                         - ทําใหการบริหารงานขาดความเชื่อถือ 
                                         - ทําใหผูจัดหาสินคาและบริการใหแกหนวยงานตองจายเงินเพิ่มขึ้น 
                                         - ทําใหคูแขงตองสิ้นคาใชจายมากขึ้น 
                                         - ทําใหผูเสียภาษีตองจายเงินมากขึ้น เพราะราคาคากอสรางโครงการของรัฐ
เพิ่มขึ้น 
                                (2) G.E. Caiden กลาววา คอรัปชั่นมีผลเสียหลายประการคือ  
                                         - บอนทําลายการตัดสินใจทางการเมือง 
                                         - สูญเสียอํานาจบังคับบัญชาทางดานศีลธรรม ทําใหประสิทธิภาพนอยลง   
มีการสมคบกันกออาชญากรรมมากขึ้น ทําใหตํารวจตองใชความรุนแรงมากขึ้น ประชาชนตองแบก
ภาระภาษีมากขึ้นและคนยากจนไดรับผลกระทบโดยตรง                   
                                         - เปนสิ่งที่ประชาชนทุกคนตองรับภาระคาใชจายที่ใหญหลวง 
                                         - เปนเกราะคุมกันใหกับการกระทําความผิด  
                                (3) D.  Osborne  กลาววา พฤติกรรมคอรัปชั่น มีพิษภัยหลายประการคือ 
กอใหเกิดความไมยุติธรรม ไมประหยัด และไมปลอดภัย 
                               (4) ปรัชญา  เวสารัชช  กลาวถึง พิษภัยของพฤติกรรมการฉอราษฎรบังหลวง
ดังนี้ : 

                                         - ทําใหคาใชจายในการลงทุนและการพัฒนาของรัฐสูงขึ้น 
                                         - ทําใหผูประกอบการตองเสียคาใชจายสูงขึ้น 
                                         - ทําใหประชาชนผูบริสุทธิ์ตองรับภาระในการเสียคาใชจายเพื่อการ
ดํารงชีวิตสูงขึ้น 
                                         - เปนการทําลายศักดิ์ศรี ความภาคภูมิ และทําลายคุณคาของความเปนมนุษย
ลง/หลอกตัวเอง 
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                                         - เปนการทําลายความเปนขาราชการอาชีพและทําลายประสิทธิภาพของ
กลไกสําคัญที่สุดในการผลักดันการพัฒนาประเทศ 
                                         - เปนการทําลายความนาเชื่อถือของประเทศ ซ่ึงจะเขามาทําการคาลงทุน
และรวมมือทางเศรษฐกิจ 

- การฉอราษฎรบังหลวงเปนกระบวนการที่ลุกลามติดเชื้อกันไปเรื่อย ๆ โดย
ไมหยุดยั้ง 

 
                              (5) ศูนยพฤติกรรมบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรวบรวมและ
ยกตัวอยางผลงานของนักวิชาการที่กลาวถึงผลเสียของพฤติกรรมคอรัปชั่น ไวมากมาย กลาวคือ  
                                     - จําลอง  กองสาร และคณะ มองวา พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคดังกลาวนี้ 
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
                                    - สมจิตต  หองสําเริง พบวาพฤติกรรมคอรัปชั่น ทําใหเกิดความเสื่อมโทรม
ทางการเมือง เพราะทุกคนเห็นแกอามิสสินจาง ทําใหเกิดความระส่ําระสายในการปกครอง และขาด
ประสิทธิภาพ เปนอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ และทําใหสังคมเสื่อมโทรมเสมือนเปนโรคราย 
                                    - อุทัย  หิรัญโต  มองวา พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคดังกลาว บั่นทอน
เศรษฐกิจ สรางความเหลวแหลกทางสังคม และความปนปวนทางการเมือง 
                                     - ธานินทร  กรัยวิเชียร มองวาพฤติกรรมคอรัปชั่น เปนผลเสียตอเสถียรภาพ 
เศรษฐกิจ เปนอุปสรรคในการลงทุน และสงเสริมความเสื่อมทรามทางจิตใจ 
                                      - ทินพันธุ  นาคะตะ มองวา พฤติกรรมดังกลาวนี้ บอนทําลายการพัฒนา
ประเทศ การบริหารขาดประสิทธิภาพ เพราะไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคม และสงเสริมใหมีการใชอภิสิทธิ์ 
                                         - สุธี  อากาศฤกษ มองวาพฤติกรรมคอรัปชั่นเปนผลเสียตอเศรษฐกิจ สังคม 
การบริหาร และการเมือง ในทางเศรษฐกิจคอรัปชั่นทําใหมีการกอบโกยเงินทองเขากระเปาของคน
เพียงไมกี่คน ประเทศเสียช่ือเสียง คนไมกลามาลงทุน ประชาชนตองซื้อ    สินคาแพงขึ้น และการ
พัฒนาบานเมืองลาชา  ในทางสังคม คอรัปชั่น ทําใหคนจนไรความหมาย คนรวยมีอภิสิทธิ์ กอใหเกิด
ความอยุติธรรมในสังคม และสรางความแตกแยกระหวาง   ขาราชการและประชาชน ในทางการ
บริหาร คอรัปชั่นทําใหการบริหารหยอนสมรรถภาพ เพราะทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
ลวนแตคอรัปชั่น สวนในทางการเมือง คอรัปชั่นนําไปสูการปฏิวัติ  รัฐประหาร และสิ้นชาติ 
                                         - พ.อ. สุชาติ  สุนทรศรี  กลาววาพฤติกรรมคอรัปชั่น กอใหเกิดผลเสียดังนี้  :  
เงินทองของรัฐร่ัวไหล  เมืองไทยถูกประณามวาดอยพัฒนา สมรรถภาพขาราชการเสื่อมโทรม 
เสถียรภาพรัฐบาลงอนแงน การพัฒนาประเทศลมเหลว และไมบรรลุเปาหมาย ประชาชนเสีย
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ประโยชนและทุกขยากมากขึ้น บริการขาดปริมาณและคุณภาพ ขาราชการเสียขวัญ และพลอยทุจริต 
ประชาชนเสื่อมศรัทธาในตัวขาราชการและสถาบันของรัฐ กฎหมายขาดความศักดิ์สิทธิ์ 
                                          - อรทัย  กกผล มองวา พฤติกรรมคอรัปชั่น ทําใหการเมืองไมมั่นคง 
กอใหเกิดการสูญเสียทรัพยากร/เศรษฐกิจโดยเปลาประโยชน และขาราชการหมดกําลังใจ 
                                          - ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง คณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ ระบุวา 
พฤติกรรมคอรัปชั่น เปนการทําลายประสิทธิภาพ กอใหเกิดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม ผลประโยชน
สวนรวมตกอยูในมือของคนกลุมนอย และเปนการโคนลมประชาธิปไตย 
          กลาวโดยสรุป พิษภัยของพฤติกรรมคอรัปชั่น เปนผลเสียตอทุกคน ทุกเวลา 
และทุกสถานที่ ดังที่ D. Osborne และ หนวยปราบปรามคอรัปชั่นของฮองกงไดกลาวไวอยางกินใจวา 
: “หากคอรัปชั่นและผลประโยชนขัดกันเกิดขึ้น ณ ที่ใดก็ตาม ก็จะพลอยคุกคามทุก ๆ คน ในทุก ๆ 
แหง” (“Corruption anywhere threatens everybody everywhere”) และ “คอรัปชั่นไมเคยเปนผลดีแก
ผูใดสักคนเดียว มันมีแตจะทําใหทุก ๆ คน เจ็บปวดอยางถวนหนา  (“Corruption doesn’t pay.  It hurts 
everybody and any body”)หรือคอรัปชั่นเปรียบเสมือนโครงการกระดูกที่ซุกซอนไวในตู
(“Coprruption is a selection in the closet”)ไมวาพยายามจะซุกซอนไวอยางไร ก็ไมวายที่จะสงกลิ่น
ฉาวโฉออกมาใหปรากฎ 
                               (6) T.  Craig   ไดรายงานถึงความสูญเสียที่เกิดจากพฤติกรรมคอรัปชั่นวา ในป 
ค.ศ. 1997 สหราชอาณาจักรสูญเสียเพราะคอรัปชั่นประมาณ 28 พันลานเหรียญสหรัฐ และในป 1996 
สหรัฐอเมริกาสูญเสีย 400 พันลานเหรียญสหรัฐ 
 
1.4.4 วิธีสังเกตพฤติกรรมคอรัปชั่น  

ในการไปรวมประชุม The Preventing Fraud and Corruption Suminer    ; the Royal Institute 
of Public Administration (RIPA) ที่กรุงลอนดอนระหวางวันที่ 26 เมษายน -14 พฤษาคม  ค.ศ.1999 
ผูเชี่ยวชาญ จาก Scotland Yard ไดช้ีใหเห็นวิธีที่จะสังเกตพฤติกรรมของผูที่มุงจะคอรัปชั่นวาทําใหงาย
มาก กลาวคือผูที่จองจะกระทําความผิดจะมีพฤติกรรม ดังตอไปนี้คือ (Tin Prachyapuit ,1999) 
 1. มีอาการเครียดอยูตลอดเวลาทั้ง ๆ มีงานนอย 

2. มักจะทํางานจนดึกดื่นไมยอมกลับบาน 
3. ไมคอยเต็มใจที่จะลาพักรอน 
4. ไมคอยเต็มใจที่จะเลื่อนตําแหนง 
5. มีความร่ํารวยผิดปกติ 
6. เปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินชีวิติอยางผิดหูผิดตากะทันหัน 
7. มีความสัมพันธที่ดีกับผูรับเหมาหรือผูจัดสงสินคา บริการ 
8. เวลาผูรับเหมาหรือผูจัดสงสินคา/บริการ มาติดตองานก็จะเจาะจงวาจะขอพบบุคคลผูนั้น 
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1.4.5 แนวทางปองกัน และแกไขปญหาพฤติกรรมคอรัปชั่น 
 
 พฤติกรรมคอรัปชั่นเปนพฤติกรรมที่ยากตอการติดตาม ปองกัน และปราบปราม แมจะมี
กฎหมายเปนเครื่องมือ แตกฎหมายก็ไมสามารถที่จะปองกันและปราบปรามไดอยางเต็มที่ หากไมได
รับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ รวมทั้งมโนธรรมของผูกระทําผิดเอง ดังที่มี ผูกลาวไวอยางนา
ฟงวา “You can’t legislate morality or human behavior” (Juvenal,Satires, ) นอกจากนี้ แมวาเราจะมี
เจาหนาที่ที่คอยใชมาตรการตาง ๆ ในการปองกันและปราบปรามคอรัปชั่น เชนคณะกรรมการพิเศษ
สิบกวาคณะที่ตั้งโดยนัยของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ป 2540 แตเราจะแนใจไดอยางไรวาเจาหนาที่
เหลานั้นจะไมคอรัปชั่นเสียเอง (Quis custodiet ipsos custodies or who shall guard the gardians / 
or who shall watch the watchers?) (E.Partridge ,1978) แมกระนั้นก็ตาม ไดมีทานผูรูไดเสนอแนะ
วิธีปองกันและปราบปรามพฤติกรรมคอรัปชั่นไวมากมายดวยกัน(ติน ปรัชญพฤทธิ์,2544)  ดังจะ
ยกตัวอยางผลงานบางชิ้นมาเสนอขางลางนี้  
 
                   (1)V. B. Raoไดเสนอวิธีการแกไขพฤติกรรมคอรัปชั่นหลายประการคือ 
                            - เรงรัดพัฒนาศีลธรรมทางการเมืองใหเกิดขึ้นในสังคมโดยรีบดวน 
                            - ดําเนินการใหการบริหารราชการมีความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น 
                            - ทําลายความหมกเม็ด และลดความลับในราชการลง 
                            - ใหมีการแสดงออกอยางเสรี 
                            - บังคับใชจรรยาบรรณและเปดโอกาสใหประชาชนไดใชสิทธิเสรีภาพอยางแทจริง 
                            - ตอตานการแทรกแซงการบริหารจากฝายการเมือง 
                            - สงเสริมใหราชการมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับกลุมปญญาชนอื่น ๆ 
                           - ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานมากขึ้น 
                           - ลงโทษผูกระทําผิดเพื่อมิใหเปนเยี่ยงอยางแกผูอ่ืน 
                           - การอํานวยการจูงใจที่เหมาะสม 
                           - เปลี่ยนแปลงอุดมการณเพื่อใหการบริหารมีลักษณะปกครองตนเองมากขึ้น และ
สรางบรรยากาศทางสังคมที่เอื้อตอการปกครอง 
                           - จัดใหมีศาลปกครอง 
 
                   (2) R. S. Pathak  ประธานศาลฎีกาของอินเดีย   เสนอวา การปองกันและปราบปราม
พฤติกรรมการฉอราษฎรบังหลวงที่ไดผลนั้น ควรปรับปรุงโครงสรางเงินเดือน มาตรการไลเบี้ย 
(accountability) และควรนําเอาระบบออมบูดสแมน(Ombudsman) มาใช 
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                   (3) ปรัชญา  เวสารัชช   เสนอมาตรการปองกันและปราบปรามการฉอราษฎรบังหลวงไว
ดังนี้  
                           - จัดใหมีระบบตลาดที่เปดเสรีมากขึ้น และมีการเปดเผยขาวสารใหกวางขวางขึ้น 
                           -กําหนดนโยบายและออกกฎหมายตอตานการฉอราษฎรบังหลวง และมอบอํานาจ
หรือเสริมความแข็งแกรงใหกับหนวยงาน ซ่ึงดูแลปองกันและปราบปรามการฉอราษฎรบังหลวง 
                           - สงเสริมและปกปองพยาน 
                           - ติดตามตรวจสอบฐานะและการใชจาย หรือรับประโยชนของเจาหนาที่ของรัฐ 
                           -ประสานงานระหวางกรมสรรพากร ธนาคารแหงประเทศไทย สถาบันการเงิน และ
หนวยงานซึ่งมีขอมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเงินของเจาหนาที่ของรัฐ 
                           - ผูมีอํานาจสูงสุดทางการบริหารแตงตั้งและมอบหมายผูมีอํานาจในการตรวจสอบ
และปราบปรามการกระทําที่เปนการฉอราษฎรบังหลวง 
                           - กําหนดการลงโทษพฤติกรรมฉอราษฎรบังหลวงโดยคํานึงถึงพฤติกรรม เจตนา 
และสถานะของเจาหนาที่ของรัฐ 
                           - บังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง 
                  (4) R. P. de Guzman et al. ใหความเห็นวา การปองกันและปราบปรามคอรัปชั่นทาง
การเมือง โดยอาศัยวิธีการทางกฎหมาย และระบบราชการจะไดผลนอยมาก หากระบบเศรษฐกจิสงัคม
มิไดมีวิวัฒนาการที่จะกอใหเกิดการรวมมือโดยความสมัครใจ จากประชาชนในกระบวนการเศรษฐกจิ 
สังคม และการควบคุมตนเอง  
                 (5) อมร  รักษาสัตย เสนอแนวทางลดพฤติกรรมคอรัปชั่นไวดังนี้ 
                           - ขาราชการควรไดรับคาตอบแทนอยางเพียงพอและเปนธรรม 
                           - สถาบันนอกเหนือระบบราชการ  เชน  รัฐสภาจะสามารถสกัดกั้น  และควบคุม
คอรัปชั่นและผลประโยชนขัดกันไดอยางมีประสิทธิผลมากกวา ทั้งนี้ตองกระทําควบคูไปกับการดูแล
ลูกนองของผูบังคับบัญชา 
                           - ควรขอรองประชาชนและสาธารณชนใหเขามามีสวนชวยเหลือในเรื่องนี้ เพราะใน
ทายที่สุด คําตอบตอคําถาม “Quis custodiet ipsos custodes? หรือใครจะคอยกํากับดูแลผูกํากับดูแลคน
อ่ืนอีกชั้นหนึ่ง ? ก็คือ ประชาชนและสถาบันตาง ๆ ที่ประชาชนตั้งขึ้นนั้นเอง ดังที่ E. Burke เคยกลาว
ไววา รัฐบาลไมวารูปแบบใดก็ตาม ผูที่ทําหนาที่นิติบัญญัติที่แทจริงก็คือ ประชาชน 
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(6) G. E. Caiden   เสนอวิธีการสูรบกับพฤติกรรมคอรัปชั่น ไวหลายประการดวยกันคือ 
                           - ผูนําทางการเมืองจะตองมีเจตนาที่แรงกลาในการขจัดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
เหลานี้ 
                           - ประชาชนจะตองเพิ่มแรงกดดันและตอตานพฤติกรรมคอรัปชั่นมากขึ้น 
                           - ตองมีการกําหนดกลุมเปาหมายที่จะตองใชกฎหมายบังคับอยางเต็มที่ 
                           - ตองเสริมสรางปจจัย     ตอตานสาเหตุของคอรัปชั่นที่หยั่งลึกลงไปถึงวัฒนธรรม 
ลัทธิศาสนา ขอเรียกรองที่มากเกินไป ความไมเสมอภาคที่เห็นอยางเดนชัด กฎเกณฑทางสังคมที่มุง
ควบคุมมากจนเกินไป ความจงรักภักดีตอเครือญาติ การขาดปทัสถานทางกฎหมายและเหตุผลและ
เสริมสรางกลไกสถาบันที่เหมาะสม 
                  (7) D. Chapin and F. Sefton  เสนอแผนงาน 5 ประการ ในการลดพฤติกรรมคอรัปชั่น 
ทั้งนี้รวมถึง 
                           - แผนงานทีมสอบสวน 
                           - แผนงานตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
                           - แผนงานปรับปรุงผลิตภาพ 
                           - แผนงานฝกอบรม 
                           - แผนงานปรับปรุงกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน 
                  (8) V.  Tanzi  แนะวิธีลดพฤติกรรมคอรัปชั่น ไวดังนี้  

                           - เพิ่มโทษใหมากขึ้น 
                           - เพิ่มความโปรงใสของระเบียบ กฎเกณฑ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ 
                           - เพิ่มมาตรการควบคุมขาราชการ 
                           - ลดบทบาทของเศรษฐกิจ ของรัฐบาลลง 
                   (9) ผาสุก  พงษไพจิตร และ สังศิต  พิริยะรังสรรค   เสนอวิธีแกปญหาพฤติกรรมคอรัปชั่น 
ในดานตาง ๆ ไวดังนี้  
                           - ปญหาพฤติกรรมสวนตัวของขาราชการจะตองแกไขโดยการปลูกฝง หรือรณรงค 
เร่ืองความรับผิดชอบตอหนาที่ราชการ และช้ีใหเห็นผลเสียของคอรัปชั่นและผลประโยชนขัดกัน 
สรางความสํานึกที่ไมยอมรับและคอรัปชั่น ปรับปรุงความเปนอยูใหเหมาะสมกับรายได ใชชีวิตอยาง
มัธยัสถ มีศักดิ์ศรี มีศีลธรรม และหลีกเลี่ยงอบายมุข 
                           - ปญหาระบบราชการจะตองแกไขโดยการปรับรายไดของขาราชการ ทํากฎหมาย
และกฎระเบียบตางๆ ที่ใชควบคุมพฤติกรรมคอรัปชั่น ใหงายและชัดเจนแตมีประสิทธิภาพ ปรับปรุง
ระบบการใหบริการแกประชาชนใหชัดเจนและกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จเอาไว  ใหความรูแก
ขาราชการเรื่องบทบาทของขาราชการ เพิ่มความรูดานสิทธิแกประชาชน ลดอํานาจการออก
กฎระเบียบบางอยางของหนวยราชการลง ทําลายระบบอภิสิทธิ์ เพิ่มอํานาจ ป.ป.ช. ใชกลไกภาษีอากร
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ในการตรวจสอบผูอยูในขายวาจะกระทําการคอรัปชั่น การเปดเผยบัญชีทรัพยสิน การประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดีของผูบังคับบัญชา ใหความสําคัญแกส่ือมวลชน ใหมี พ.ร.บ.ขาวสารขอมูล เพิ่ม
มาตรการไลเบี้ย รัฐบาลหรือหัวแถวตองไมคอรัปชั่น มีการลงโทษทางสังคมที่รุนแรงจนไมคุมที่จะ
คอรัปชั่น ปลูกฝงจริยธรรมและคุณธรรมโดยใชหลัก “บวร” (บาน  วัด  โรงเรียน) เสริมสรางระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม กระจายอํานาจ ปรับระบบราชการใหเล็กลง ปรับเปลี่ยนอุดมการณจาก 
“กินเมือง” มาเปนการบริการประชาชน และแกไขปญหาความยากจนอยางจริงจัง 
                            - ปญหาระบบการเมืองตองแกโดยการสรางประชาสังคม(civil society) ที่เขมแข็ง 
ระบบตรวจสอบกันเองของนักการเมือง ความเปนสถาบันของพรรคการเมือง นักการเมืองเปนบุคคล
สาธารณะ กระบวนการตรวจสอบการทํางานของ ค.ร.ม. วุฒิสมาชิก และ ส.ส. (ควบคูกับครอบครัว
ของบุคคลเหลานี้ และนักธุรกิจ - - ผูวิจัย) 
                 (10) S.  Maheshwari  เสนอแนวทางใหรอดพนจากพฤติกรรมคอรัปชั่น ดังนี้ 
                           - เลิกชื่นชมและตําหนิ  การเรงสรางความร่ํารวยเร็ว (“get rich quick”)  
                           - บังคับใชมาตรการไลเบี้ย และมาตรการปฏิรูปอยางจริงจัง 
                           - สรางมาตรการ  ออมบูดสแมน และการปูดขาว (whistleblowing) ใหกระชับ 
                           - เสริมสรางแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับวิชาชีพนิยม และปรับปรุงโครงสรางระบบราช 
                (11) ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มีขอเสนอเกี่ยวกับพฤติกรรม
คอรัปชั่น ทั้งในระดับรัฐบาล ตัวบุคคล และชุมชนดังนี้ 
                           - รัฐบาลตองเอาจริงเอาจัง ไมเห็นแกพวกพอง 
                           - ตองแกไขที่ตัวนักการเมือง และขาราชการระดับสูงที่เปนผูบังคับบัญชา 
                           - เพิ่มคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย และความมีศักดิ์ศรีใหแกขาราชการ 
                           - เพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการ 
                           - การคัดเลือก/แตงตั้งขาราชการ ตองอยูบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม 
                           - แสวงหาความรวมมือจากประชาชน/ชุมชนเพื่อรวมตรวจสอบและปลุกจิตสํานึก 
                           - สรางความมีวินัยใหกับประชาชน และอบรมเยาวชนใหยกยองการทําความดี 
                           - ออก พ.ร.บ. หรือแกไขกําหมายใหมีบทลงโทษรุนแรง 
                           - ปรับปรุงระบบตาง ๆ ใหรัดกุม เสมอภาคและจริงจัง 
                           - ควรมีมาตรการทางสังคมควบคูไปดวย เชน ประณาม/ตําหนิ 
                           - ตองมีการตรวจสอบอยางรวดเร็ว หนวยงานที่มีประวัติคอรัปชั่นตองติดตามควบคุม
อยางใกลชิด 
                           - ตองมีการตั้งศูนยขอมูลการคอรัปชั่นที่ใหความปลอดภัยแกผูปูดขาว 
                 นอกจากนี้ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ยังไดเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องนี้จากผูรูหลายทานดังนี้  
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                           - อุทัย   หิรัญโต  เสนอใหใชมาตรการทางกฎหมาย พัฒนาจิตใจ สังคม ตั้งขอรังเกียจ 
และลงโทษทางวินัยอยางรุนแรง  
                           - จําทูล  กองสาร และคณะ เสนอวิธีปองกันโดยพยายามปรับปรุงระบบการไดมาซึ่ง
ขาราชการ สรางระเบียบมาตรการที่รัดกุม และการใหผูใหญประพฤติปฏิบัติเปนตัวอยางที่ดีแกผูนอย  
สวนการปราบนั้นเนนการออกกฎหมายลงโทษผูกระทําผิด 
                           - สมจินต  หองสําเริง  เสนอใหเพิ่มรายไดขาราชการ สงเสริมคุณธรรมและปรับปรุง
ระบบบริการ 
                           - เดวิด  เจ กูลด และโฮเซ เอ. อะมาโร เรย เสนอใหมีคณะกรรมการระดับตาง ๆ เพื่อ
รับเรื่องราวรองทุกขและสอบสวน จัดใหมีโครงการฝกอบรม โครงการวิจัย การตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน และการทําใหการทํางานงายเขา 
                           - ธานินทร  กรัยวิเชียร เสนอวา วิธีการที่ดีที่สุดไดแก การสนับสนุนใหมีการปฏิบัติ
ตามและรักษากฎหมายอยางเครงครัด โดยเฉพาะผูบังคับบัญชา 
                           - ทินพันธ  นาคะตะ  เสนอใหใชประชามติของสมาชิกในสังคมและคณะกรรมการ
อิสระ สงเสริมจรรยาบรรณ และดําเนินการสอบสวน สืบสวนที่รวดเร็ว 
                           - สมพร  แสงชัย  เสนอใหแกไขคานิยมดั้งเดิม ระบบเจาขุนมูลนาย เครือญาติ ชิงชัง 
และไมยอมทนตอคอรัปชั่นและผลประโยชนขัดกัน 
                           - อรทัย  กกผล  ไดอางถึงผลงานของสามีภรรยา Caiden ที่เสนอวา หนวยงานตอง
ยอมรับวามีคอรัปชั่นเกิดขึ้น และตองการกําจัด โจมตีแรงจูงใจที่กอใหเกิดคอรัปชั่น เพิ่มความมั่นคง
ในชีวิต สงเสริมโอกาสที่เทาเทียมกัน ลดการควบคุมทางสังคมที่ไมจําเปนลง ตรวจสอบกฎหมายที่มี
อยูวา ลาสมัยหรือไม ลดการผูกขาดของรัฐ ลดคอรัปชั่นในระบบการเมือง และเอกสิทธิ์ทางการ
บริหาร เสริมสรางวิชาชีพนิยมของขาราชการและจัดระเบียบการบริหารที่แนนอน 
                           - สุขุม  นวพันธ และ ชัยชนะ  อิงคะวัต เสนอใหใช “จริยธรรมนําเศรษฐกิจ” ปรับ
คานิยมทางสังคมที่เนนวัตถุนิยม โดยรัฐควรทบทวนและรณรงคเร่ือง ศักดิ์ศรีของขาราชการและ
นักการเมืองวาเปนผูมีเกียรติ ประชาชนตองยกยองคนดี พอบานแมบานตองเปนตัวอยางของการลด
ความฟุมเฟอย และตองมีกฎหมายที่เครงครัด และมีโทษหนัก 
                           - R. Klitgaard เสนอใหลงโทษตัวใหญ เพื่อเปนการเชือดไกใหลิงกลัวดึงประชาชน
เขามาเปนแนวรวม ปดหนทาง/โอกาสคอรัปชั่นและปรับคาตอบแทนของขาราชการ 
                    ยิ่งกวานั้น ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ยังเสนอแนะไวดวยวา สาเหตุ
ที่การปองกันและพฤติกรรมคอรัปชั่น ไมไดผล อาจจะเปนเพราะ    ขาราชการไมมั่นใจวา รัฐบาลจะ
เอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงไมกลารายงาน เพราะนอกจากจะไมเปนประโยชนแลว ยังอาจถูกปอง
ราย ดังนั้นจึงฝากความหวังไวกับสื่อมวลชน ป.ป.ช.  ค.ต.ง. คณะกรรมการฟอกเงิน  และสํานัก
งบประมาณ  ทั้งนี้รวมถึงคนที่จะเปนสัญลักษณในการตอตานคอรัปชั่น เชน พลเอกเปรม  ติณสูลา
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นนท  นายชวน  หลีกภัย  นายอานันท  ปณยารชุณ  พลตรีจําลอง  ศรีเมือง และ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร 
เปนตน 
                 (12) Independent Commission Against Corruption  เสนอวิธีแกไขพฤติกรรมคอรัปชั่นโดย
เนนผลประโยชนขัดกัน(conflicts of interest)เปนการเฉพาะไวดังนี้   
                           - หนวยงานตองระบุอาณาบริเวณและกรณีของผลประโยชนขัดกัน ใหเปนสวนหนึ่ง
ของการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)  
                           - หนวยงานตองพัฒนาจรรยาบรรณและสงเสริมใหขาราชการปฏิบัติตาม 
                           - หนวยงาน ตองพัฒนานโยบายและวิธีปฏิบัติสําหรับการระบุ และการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
                           - หนวยงานตองมั่นใจวา ขาราชการและนักการเมืองไดตระหนักและทราบประเด็น
ปญหาผลประโยชนขัดกัน และทราบวาความรับผิดชอบของพวกเขาวามีอะไรบาง 
                           - หนวยงานจะตองระบุไวใหชัดเจนวา ใครเปนผูรับผิดชอบในการเปดเผย กรณี
ผลประโยชนขัดกันและจดบันทึกการเปดเผยดังกลาวไวเปนหลักฐาน 
                           - หนวยงานควรพิจารณาหาทางเลือกหลาย ๆ ทางที่จะยุติผลประโยชนขัดกัน ทั้งที่
เกิดขึ้นจริง หรือมีแนวโนมวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 
                           - หนวยงานไมควรจะหยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณา หากเห็นวาเปนเรื่องเล็กนอย 
                           - หนวยงานควรจะขจัดตนตอของปญหานี้เสียแตเนิ่น ๆ 
                           - หนวยงานควรขอใหองคการอิสระเขามาชวยเหลือ 
                           - หนวยงานควรจัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อรับผิดชอบ 
                 (13) D. Osborne   เสนอแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการปองกันและติดตามคอรัปชั่นและ
ผลประโยชนขัดกันไวดังนี้ 
                           - ระบุบอเกิดของผลประโยชนขัดกัน 
                           - ตรวจระเบียบเกี่ยวกับการรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง 
                           - ตองมั่นใจวาเจาหนาที่ทุกคนไดรับการกํากับดูแล และบอกมาตรการไลเบี้ยใหทราบ 
เฉพาะอยางยิ่ง เจาหนาที่ที่รับผิดชอบทางดานรายรับ รายจาย สัญญาจาง และโกดังเก็บของ 
                           - จัดสรรความรับผิดชอบที่แยกกัน และตรวจสอบซึ่งกันและกันได 
                           - ลดขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน 
                           - จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
                           - จัดใหมีระบบสายตรง (hotline) 
                           - ทําใหระบบบริการมีความโปรงใส 
                 (14) T. Kim   เสนอวิธีการปองกันและปราบปรามพฤติกรรมคอรัปชั่น ของเกาหลี โดยการ
นําเอาประชาสังคมเขามารวมตรวจสอบ  การใชบริการของ Ombudsman และการทําสัญญาวาจางงาน
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อยางตรงไปตรงมา ทั้งนี้รวมไปถึงมาตรการปองกัน มาตรการลงโทษ  มาตรการความโปรงใส และ
มาตรการความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐและเอกชน เฉพาะอยางยิ่งมาตรการการใหรางวัลแกผูปูด
ขาว 10 % ของมูลคาการกระทําผิด (Integrity Pact)  
                 (15) K. M. Chan  ช้ีใหเห็นวา ความสําเร็จของการปองกันและปราบปรามพฤติกรรม
คอรัปชั่น ของฮองกง เปนเพราะไดอาศัยกลยุทธ การปองกัน ปราบปราม และการใหการศึกษาไป
พรอม ๆ กัน นอกจากนี้ สาเหตุที่การปองกันและพฤติกรรมคอรัปชั่น ของฮองกงประสบความสําเร็จ
เพราะหนวยงานที่รับผิดชอบมีความเปนอิสระ ไดรับการสนับสนุนจากชุมชน และมีระบบตรวจสอบ
ซ่ึงกันและกันระหวางหัวหนาฝายบริหาร นิติบัญญัติ คณะกรรมการที่ปรึกษา และหนวยงานเอง 
                 (16) K. Blanchard and N.V. Peale ฝากความหวังไวกับผูที่เปนผูนําในการปองกันและ
ปราบปรามพฤติกรรมคอรัปชั่น และผูนําในเรื่องนี้ควรจะเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะ 5 ประการ หรือ 5 
P’s :  

                           - Purpose วัตถุประสงค ผูนําที่มีวัตถุประสงคเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน (หรือ The art of 
seeing things invisible - - เปนผูที่มีศิลปะในการมองเห็นในสิ่งที่ผูอ่ืนมองไมเห็น) และริเร่ิมแผนงาน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค หรือวิสัยทัศนนั้น ๆ  
                           - Pride ความภาคภูมิใจ ผูนําที่มีความภาคภูมิใจเปนผูนําที่มีความปลาบปลื้มใจจาก
ความสําเร็จของตนเอง และเปนที่ยกยองของผูตาม 
                           - Patience ความอดทน ผูนําที่มีความอดทนจะตองใชเวลาในการสรางความไวเนื้อ
เชื่อใจใหเกิดขึ้นในบรรดาผูตาม จึงตองมีความอดทนเปนอันดับแรก 
                           - Persistence ความมุงมั่น/ยืนกราน ผูนําที่มีความมุงมั่นเปนผูนําที่ไมยอมใหความ
ยุงยากมาทําใหตนตองเดินออกนอกลูนอกทาง 
                           - Perspective  สัดสวน/ทิวทัศน ผูนําที่มีสัดสวน/ทิวทัศนไดแกผูที่มีความสามารถใน
การมองวาอะไรสําคัญ หรือไมสําคัญในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง  
                 (17) พรรคไทยรักไทย   ไดเสนอแนวทางในการปองกันและปราบปรามโดยใช
มาตรการตาง ๆ ดังตอไปนี้   
                           - รณรงคปลูกจิตสํานึกและสรางคานิยมใหม 
                           - จัดระบบการจัดการกับผูที่คอรัปชั่นอยางเฉียบขาดและมีประสิทธิภาพ  โดยเพิ่ม
ความเขมแข็งใหกับ ป.ป.ช. แกไขกฎหมาย และปรับปรุงวิธีการสืบสวนคดีคอรัปชั่นใหมี
ประสิทธิภาพ และเปนธรรม ออกกฎหมายพิเศษโดยเฉพาะ กฎหมายวาดวยผลประโยชนขัดกัน ของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการประจําระดับสูง จัดระบบการสอบสวนที่เกี่ยวกับคอรัปชั่น
ใหนาเชื่อถือ โปรงใส ไมชวยพวกพอง สรางแรงจูงใจ ใหมีผูปูดขาวเรื่องการคอรัปชั่น ใหรางวัลแกผูช้ี
ชองใหมีการดําเนินการแกผูคอรัปชั่น จัดระบบใหผูที่จะคอรัปชั่น คอรัปชั่นไดยาก และไมคุมคา 
ปฏิรูประบบราชการใหโปรงใส จัดระบบขอมูล การจัดซื้อจัดจาง การอนุมัติโครงการและสัมปทาน
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ทั้งหมด และใหประชาชนเขาถึงไดสะดวก  สุมตรวจสอบความถูกตองและความเรียบรอยของการ
จัดซื้อจัดจางและการอนุมัติโครงการและสัมปทาน ปฏิรูประบบงบประมาณที่ปดกั้นโอกาสคอรัปชั่น 
เพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนดวย การจัดตั้ง “ป.ป.ช. ภาคประชาชน” และเปดเวบไซด 
เพื่อตอสูคอรัปชั่น และปฏิวัติเงียบทางวัฒนธรรม เพื่อเปลี่ยนคานิยมความเมินเฉยตอการทุจริต
คอรัปชั่นในสังคม และคานิยมแหงการตอตานการทุจริตคอรัปชั่นอยางเขมขน 
 
                   กลาวโดยสรุป แนวทางการปองกันและแกไขพฤติกรรมคอรัปชั่น ดังที่กลาวมาแลว
ขางตน เปนแนวทางปองกันและแกไขปญหาจากภายนอกตัวบุคคลผูกระทําความผิด (external 
control) ซ่ึงประกอบดวยมาตรการดังตอไปนี้  

                   (1) การแสดงบัญชีทรัพยสิน (financial disclosure) การแสดงบัญชีทรัพยสินนั้น มี
วัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบฐานะทางการเงินของเจาหนาที่ของรัฐ และครอบครัว ทั้งกอนและหลัง
การเขาดํารงตําแหนงวาจะมีอะไรผิดปกติหรือสอไปในทางคอรัปชั่นและผลประโยชนขัดกันหรือไม 
อยางไรก็ดีมาตรการนี้จะมีประสิทธิผลหรือไม อาจจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการดวยกัน เชน การ
เคลื่อนไหวทางการเงิน (transaction) ทุกชนิด จะตองกระทําผานระบบเช็ค หรือการเปดบัญชีตองใช
ช่ือจริงของเจาของบัญชีเปนตน 
                   (2) การตรวจสอบประวัติกอนเขาดํารงตําแหนง(Profile-Clearance) ซ่ึงตามปกติ หัวหนา
ฝายบริหารจะเปนผูเสนอชื่อผูที่จะดํารงตําแหนงใหวุฒิสภา/รัฐสภาเปนผูตรวจสอบ อยางไรก็ดี เมื่อ
บุคคลผูนั้นไดรับการแตงตั้งแลว หัวหนาฝายบริหารจะถอดถอนออกจากตําแหนงมิได ยกเวนในกรณี
ความผิดรายแรง เชน กระทําความผิดกฎหมายอยางชัดเจน หรือคิดคดทรยศตอชาติ เปนตน 
                   (3) การใหคํานิยามระหวางของขวัญและสินบน (Gift vs bribe) ยกตัวอยาง เชน ในบริบท
ของสหรัฐอเมริกานั้น  ของขวัญ  ตองมีมูลคาไมเกิน 19.99 เหรียญสหรัฐ และปทั้งปขาราชการของ
รัฐบาลกลางจะรับของขวัญไดไมเกินปละ 100 เหรียญสหรัฐสวนขาราชการของมลรัฐแคลิฟอรเนีย
สามารถรับของขวัญไดไมเกินปละ 250 เหรียญสหรัฐ  

                   (4) การหามขาราชการมิใหไปทํางานกับเอกชนหลังพนสภาพขาราชการ (Post – 
employment restriction) ขอหามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันขาวสารขอมูลของทางราชการที่จะตกอยู
ในกํามือของคูแขงขันทางเศรษฐกิจ เพราะอาจจะกอใหเกิดความไมยุติธรรมขึ้นได  
                   (5) การปูดขาว (Whistleblowing) การปูดขาวมีความหมายหลายนัยดังนี้  
                           - การปูดขาว หมายถึง การที่ขาราชการบอกกลาวใหบุคคลภายนอกไดรับรูถึง
พฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ และผิดกฎหมายของขาราชการและหนวยงานใหบุคคลภายนอกไดรับ
ทราบ  
                           - การปูดขาว หมายถึง การที่ขาราชการเปดเผยใหบุคคลภายนอกไดรับทราบถึงการที่
หนวยงานเขาไปเกี่ยวของกับการกระทําที่ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย และปราศจากความรับผิดชอบ  
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                           - การปูดขาว หมายถึง สถานการณที่พนักงานแจงใหเจาหนาที่หรือเจาพนักงานที่
เกี่ยวของไดทราบถึงการกระทําผิดที่เกิดขึ้นในองคการ  

                           - การปูดขาว มีความแตกตางจากการปลอยขาว หรือขาวร่ัว กลาวคือ การปูดขาว 
หมายถึง การที่ขาราชการไดเปดโปงขาวคราวที่ฉาวโฉของหนวยงานใหแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ หรือ
ส่ือมวลชนอยางเปดเผย ในขณะที่การปลอยขาว หมายถึง การบอกกลาวขอมูลที่ไมดีไมงามของ
หนวยงานใหบุคคลภายนอกไดรับทราบอยางลับ ๆ หรือเสมือนหนึ่งเปนเหตุบังเอิญ  

                           - การปูดขาว หมายถึง การที่ขาราชการรายงานการกระทําที่ขาดจรรยาบรรณของ
ขาราชการคนอื่น ๆ ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดรับทราบ  

                           - การปูดขาว หมายถึง การที่ขาราชการหรืออดีตขาราชการพยายามที่จะเปดเผยสิ่งที่
พวกเขาเชื่อวา เปนการกระทําผิดที่เกิดขึ้นใน หรือโดยหนวยงาน หรือเปนความพยายามที่จะบอก
กลาวใหผูอ่ืนไดรับทราบถึงพฤติกรรมที่พวกเขาเห็นวา ผิดกฎหมาย ไมยุติธรรม หรือเปนอันตรายแก
ผูคน และสวนรวม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา หมายถึง การที่ขาราชการในหนวยงานใดงานหนึ่งไดสง
สัญญาณบอกเหตุใหบุคคลภายนอกไดรับทราบวา มีเร่ืองฉาวโฉเกี่ยวกับการละเลยไมปฏิบัติหนาที่ 
หรือใชอํานาจไปในทางที่มิชอบ ซ่ึงจะเปนการคุกคามหรือเปนอันตรายแกประโยชนสวนรวม  

                            - การปูดขาว หมายถึง ปรากฏการณ หรือเหตุการณดังตอไปนี้คือ : การแสดงความ
หวงใยเกี่ยวกับการประพฤติผิดภายในหนวยงาน (Nolan Committee) การใหขาวสารเกี่ยวกบัวธีิปฏิบตัิ
ที่ผิดกฎหมาย และทุจริตแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ (Chambers) การเปดโปงการประพฤติผิด หรือการ   
ปกปดการกระทําผิดในธุรกิจเอกชน หรือแวดวงราชการใหส่ือมวลชนไดรับทราบ (Brewers) และ
ความหมายดั้งเดิมของการปูดขาว หมายถึง การเจาหนาที่ตํารวจ  เปานกหวีดเพื่อขอใหผูคนชวยจับ
ผูราย หรือกรรมการเปานกหวีดเพื่อลงโทษนักฟุตบอลที่ทําฟาวล  

                    จากความหมายขางตน จะเห็นได การปูดขาว หมายถึง การเปดโปงเรื่องฉาวโฉให
เจาหนาที่   สาธารณชน และสื่อมวลชนใหไดรับทราบ อยางไรก็ดี หลักปฏิบัติที่ปฏิบัติกันนั้น แตกตาง
กันออกไปตามกาลเทศะและวัฒนธรรม แมกระนั้นก็ตาม หลักปฏิบัติที่ใชกันสวนมากมีอยู 2 วิธี 
กลาวคือ วิธีแรก หากขาราชการพบวา มีเร่ืองไมดีไมงามเกิดขึ้นในหนวยงานของตน ขาราชการไม
ควรจะนํามาเปดเผยใหบุคคลภายนอกไดรับทราบ ทั้งนี้เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
หนวยงานของตน และหากทนไมไดก็ควรจะลาออกจากราชการไปอยูที่ อ่ืน สวนวิธีหลัง ระบุวา 
ขาราชการควรจะนําเรื่องไมดีงามเชนนั้นออกมาเปดเผยใหสาธารณชนไดรับทราบ ทั้งนี้เพราะ 
ขาราชการเปรียบเสมือนสวมหมวกอยูสองใบ ใบแรกในฐานะของขาราชการ สวนใบที่สองในฐานะที่
เปนพลเมืองดี 
                    สําหรับปญหาของการนําเอาระบบปูดขาวมาแกปญหา พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคนั้นก็
คือ ทําอยางไรจึงจะใหหลักประกัน และความปลอดภัยแกผูปูดขาวมิใหถูกกลั่นแกลงหรือไดรับ
อันตราย ทั้งนี้เพราะผูปูดขาวนั้น เปนบุคคลที่มีความกลาหาญทางศีลธรรม พรอมที่จะยืนหยัดทําในสิ่ง
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ที่ถูกตองทางศีลธรรม และจรรยาบรรณ เปนผูที่พรอมจะเปดโปงถึงความสิ้นเปลือง การทุจริต การฉอ
ราษฎรบังหลวง และการกระทําผิด ดังนั้น บุคคลเหลานี้จึงควรไดรับการยกยอง ใหเกียรติและไดรับ
การตอบแทนคุณงามความดี แตถาการปูดขาวทําไปโดยความเคียดแคนอาฆาต ก็อาจจะมีผลเสียอยาง
มหันตไดเชนกัน 
                    อยางไรก็ดี การปูดขาวนั้น จะตองคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้คือ  

                          - ตองมั่นใจวา สถานการณที่เกิดขึ้นนั้นตองเขาขายที่กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล
และสังคม 
                           - พึงตรวจสอบมูลเหตุจูงใจที่แทจริงของผูปูดขาวเองวาเปนไปโดยความบริสิทธิ์ใจ
หรือไมเพียงใด 
                           - ตรวจสอบขอมูลและเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ใหดี  
                           - ระบุประเภทของการกระทําผิดที่ตนปูดขึ้น และการพิจารณาวาจะปูดเรื่องนี้ไปยัง
หนวยงานใดจึงจะเหมาะสม 
                           - ระบุคํารองเรียนในลักษณะที่เหมาะสม 
                           - คํารองเรียนดังกลาวตองมีพื้นฐานอยูบนขอเท็จจริงเทานั้น 
                           - ตัดสินใจวาการปูดขาว ควรจะกระทําอยางเปดเผยหรือใชนามแฝง 
                           - ความพิจารณาลาออกจากงานเดิม และหางานใหมใหไดเสียกอน กอนที่จะปูดขาว 
ทั้งนี้เพื่อปองกันการถูกไลออกจากงาน 
                           - คนหาขอเท็จจริงวา ผูปูดขาวจะไดรับการคุมครองมากนอยแคไหนจาก
อุตสาหกรรม หรือหนวยงานของรัฐบาล 
                           - คาดไวลวงหนาและจัดเก็บเอกสารไวใหดี เพราะอาจมีผูคิดแกแคน 
                           - ปรึกษาทนายความ 
                    สวนหนวยงานเองก็ควรจะอํานวยความสะดวก เชน จัดหาบริการ hotline สําหรับใหผูปูด
ขาวไดรายงานถึงความสูญเปลาและการบริหารจัดการที่ผิดพลาด รวมท้ังผัง และขั้นตอนของการปูด
ขาว  เฉพาะอยางยิ่งฝายบริหารหรือผูที่รับผิดชอบควรจะมุงแกปญหาที่ระบุไวในขาวปูดมากกวาจะ
คอยจับตาดูวาใครเปนคนปูดขาว เพื่อหาทางแกแคน  
                    (6) ออมบูดสแมน (Ombudsman) ออมบูดสแมนมีลักษณะใกลเคียงกับคณะกรรมการ
ผูตรวจการรัฐสภาของไทย ซ่ึงทานผูรูหลายทานไดใหความหมายไวดังนี้ 
                            - ออมบูดสแมน หมายถึง คณะบุคคล/คณะกรรมการอิสระที่คอยรับและสอบสวนคํา
รองทุกขเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสม ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ และผิดกฎหมาย 
แมวา ออมบูดสแมนสมัยใหมจะมีตนกําเนิดมาจากกลุมประเทศสแกนดิเวีย และนิวซีแลนด แตออม
บูดสแมนไดเคยเจริญงอกงามมาแลวในประเทศจีนมากกวา 2000 ป ในสมัยราชวงศ ฮ่ันและ ถึงแมวา
ออมบูดสแมนมีหนาที่ในการรับและสอบสวนคํารองทุกข แตไมมีอํานาจในการตัดสิน ออมบูดสแมน
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เพียงแตนําเรื่องรองเรียนที่มีมูล สงใหหนวยงานตนสังกัด ฝายบริหาร หรือรัฐสภาใหดําเนินการตอไป 
สวนวิธีการ แตงตั้งออมบูดสแมนอาจทําไดหลายวิธี เชน รัฐสภาเปนผูคัดเลือกแลวสงใหผูบริหาร
สูงสุด/ประมุขของรัฐเปนผูแตงตั้ง ประมุขของประเทศอาจแตงตั้งออมบูดสแมน หลังจากได
ปรึกษาหารือกับผูนําฝายคาน และนายกรัฐมนตรีหรือออมบูดสแมนอาจจะไดรับการแตงตั้งโดยตรง
จากฝายบริหาร  

                            - ออมบูดสแมน มีหนาที่รับและพิจารณาเรื่องราวรองทุกข ที่เฉพาะเจาะจงจาก
ประชาชนเกี่ยวกับความไมยุติธรรม เลือกปฏิบัติ และการบริหารงานที่ไมดีและสามารถนําเอาเรื่องราว
เหลานั้นมาเปดเผยได แตไมมีสิทธิตัดสินหรือพลิกกลับการกระทําของหนวยงาน  
                            - ออมบูดสแมน เปนทางเผื่อเลือกที่ประชาชนไมตองขึ้นโรงขึ้นศาล เพื่อยุติความ
ขัดแยง หรือความทุกขรอน สําหรับในประเทศอังกฤษนั้น ออมบูดสแมนดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
ของรัฐสภา (เกือบคลายกับคณะกรรมการผูตรวจการรัฐสภาของไทย) โดยทําหนาที่เปนผูสอบสวนคํา
รองทุกขของประชาชนเกี่ยวกับความไมยุติธรรม การเลือกปฏิบัติ และการบริหารงานที่ผิดพลาด  

                              (7) การจัดการความเสี่ยง (Risk management) การจัดการความเสี่ยง หมายถึง การที่
หนวยงานพยายามจับตามองวาจะมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการคอรัปชั่น หรือผลประโยชนขัดกับ
อะไรบาง เฉพาะอยางยิ่ง พยายามจะพิจารณาดูวามีอะไรที่ผิดพลาดบาง ประเด็นหรือเร่ืองที่อาจจะ
ลอแหลม หรือเอื้อการคอรัปชั่น และความเปนไปไดที่จะมีคอรัปชั่นเกิดขึ้น ซ่ึงจะมีผลกระทบในทาง
ลบตอหนวยงาน  

                    ขั้นตอนของการจัดการความเสี่ยงครอบคลุมถึงประเด็นดังตอไปนี้คือ 
                                              - สงเสริมวัฒนธรรมตอตานคอรัปชั่นและผลประโยชนขัดกัน เชน 
วัฒนธรรมที่เนนวา สาธารณชนจะไมยอมอดกลั้นตอพฤติกรรมการฉอราษฎรบังหลวงอีกตอไป 
ผูกระทําผิดจะตองถูกจับไดและลงโทษ เจาหนาที่และบุคคลอื่นที่รายงานเกี่ยวกับการทุจริตเชื่อวา 
กรณีเชนนั้น จะไดรับการเอาใจใสจากผูที่เกี่ยวของ ขาราชการอาวุโสจะใหความสนับสนุนในเรือ่งนี ้มี
การติดตอส่ือสารทั้งจากภายในและภายนอกหนวยงาน หนวยงานมีนโยบายที่คงเสนคงวาและ
ยุติธรรมในการปองกัน ติดตาม และสอบสวนคอรัปชั่น  หนวยงานมีเจาหนาที่ที่มีประสบการณสูง  
และวัฒนธรรมตอตานคอรัปชั่นควรจะปรากฎอยูในนโยบายเกี่ยวกับคอรัปชั่น 
                               - นโยบายเกี่ยวกับคอรัปชั่น ควรจะระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค คํานิยามของ
คอรัปชั่นและผลประโยชนขัดกัน หนาที่ความรับผิดชอบ การคนหาติดตาม การฝกอบรม และการ
แสวงหาวิธีแกปญหาคอรัปชั่น 
                               - แผนงานวิธีแกปญหาคอรัปชั่นนาจะระบุวา หามีคอรัปชั่นเกิดขึ้นจะรายงานไปยัง
ใคร วิธีการที่หนวยงานจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนและผูสอบสวนคือใคร จะปองกันความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางไร จะหาหลักฐานไดจากที่ไหน จะใหตํารวจเขามาเกี่ยวของเมื่อใด
และ อยางไร จะติดตามเรียกคืนความเสียหายไดอยางไร ใครบางที่จะขอคําแนะนํา และจะเผยแพร
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บทเรียนราคาแพงนี้ใหผูอ่ืนทราบไดอยางไร อยางไรก็ดี การที่คอรัปชั่นจะเกิดขึ้นได จําเปนจะตองมี
ปจจัยดังตอไปนี้คือ คน สินทรัพย เจตนา และโอกาสใน  
                     (8) การดึงประชาชน หรือ ประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม 
คอรัปชั่น และผลประโยชนขัดกัน ซ่ึงใชไดผลมาแลวในฮองกง และอีกหลาย ๆ ประเทศ 
                     (9) จากการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม ที่ไมพึงประสงคหลาย ๆ ช้ินผูวิจัยมีขอสรุปทั่วไปที่
อาจจะเปนประโยชนอยูขอหนึ่ง กลาวคือพฤติกรรมคอรัปชั่น ปลอดคอรัปชั่นที่นากลัวที่สุดก็คือตัวเรา
เอา (It stars with self) ทั้งนี้ก็ดวยเหตุผลเพียงสั้น ๆ วา “เราไดพบศัตรูของเราแลว และศัตรูผูนั้นก็คือ
ตัวเราเอง” (“ We have found the enemies and they are all of us”ฉะนั้นวิธีที่จะปองกันและแก
พฤติกรรมคอรัปชั่น ก็คือ ตัวเราเองะตองไมเปนคนกระทําวามผิดเสียเอง หรือที่ผูวิจัยใชหลักงาย ๆวา 
“62 ลางลงดวย 1” (ถาตัวเราไมคอรัปชั่น ก็จะทําใหคนคอรัปชันลดไปหนึ่งคน จากทั้งหมด 6 ลานคน) 
 
 5.2.2. ขอมูลทุติยภูมิเก่ียวกับองคประกอบหลัก และองคประกอบยอยในประเด็นพฤติกรรมท่ี
กระทําผิด/ปลอดจากการกระทําผิดวินัย 
 
 องคประกอบหลัก และองคประกอบยอยในประเด็นพฤติกรรมที่กระทําผิด/ปลอดจากการ
กระทําผิดวินัย (E201 – E205) ที่ใชเปนดัชนีวัดในรายงานฉบับสมบูรณก็มีลักษณะเชนเดียวกันกับ
ดัชนีวัดในขอที่ 1 ขางตน กลาวคือ มีความถูกตอง แมน ตรง และมีความเชื่อถือไดคอนขางมาก แตถา
จะใหสมบูรณมากยิ่งขึ้นควรจะเพิ่มกลุมเปาหมายของทุกกระทรวง ทบวง กรม และควรเพิ่มประเด็น
การกระทําผิดวินัย/ ปลอดจากกระทําผิดวินัยที่ระบุไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 มาตรา 80 มาตรา 124 ไวในแบบสอบถาม หรือ Checklist ดวย 
 สําหรับขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับองคประกอบหลัก และองคประกอบยอยในประเด็นพฤติกรรม
ที่กระทําผิด/ปลอดจากการกระทําผิดวินัย ไดอาศัยผลงานจากโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาวินัย (ติน  ปรัชญ

พฤทธิ์   2543)  ซ่ึงขอมูลที่สําคัญบางประการไดแก พฤติกรรมที่ลอแหลม หรือเขาขายกระทําผิดวินัยของ
ขาราชการ ปญหาการดําเนินการทางวินัย และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย 
 1.ปญหาพฤติกรรมที่ลอแหลม หรือเขาขายกระทําผิดวินัยของขาราชการ พฤติกรรมดังกลาว
อาจสะทอนใหเห็นจากมิติตางๆดังตอไปนี้ คือ (แหลงเดียวกันอางแลวหนา 31-36) 

(1) กรณีการลงโทษทางวินัย ปงบประมาณ 2520 – 2530 และ 2531 – 2539 
(2) จํานวนขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยเปนรายกระทรวง ปงบประมาณ 2532 – 

2541 
(3) จํานวนขาราชการที่ ถูกลงโทษทางวินัยสูงสุด  5  กระทรวงแรกในชวง

ปงบประมาณ 2532 – 2542 
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(4) จํานวนขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยสูงสุด 3 กรมแรกของแตละกระทรวง
ในชวงปงบประมาณ 2537 – 2542 

(5) จํานวนขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยในชวงปงบประมาณ 2537 – 2542 
จําแนกตามเพศ 

(6) จํานวนขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัย ปงบประมาณ 2537 – 2542 จําแนกตาม
ระดับตําแหนง 

(7) กําหนดโทษที่ขาราชการกระทําผิดวินัยและถูกลงโทษมากที่ สุดในชวง
งบประมาณ 2537 – 2542 

(8) ฐานความผิดที่ขาราชการกระทําผิดวินัยและถูกลงโทษมากที่ สุดในชวง
ปงบประมาณ 2537 – 2542 และ 

(9) กระทรวงที่ขาราชการในสังกัดไมมีการกระทําผิดวินัยและถูกลงโทษเลยใน
ปงบประมาณ 2537 – 2542 

(10)  กรมที่ข าราชการในสังกัดไมมีการกระทํา ผิดวินัย  และถูกลงโทษเลย
ปงบประมาณ 2537 – 2542 

ซ่ึงรายละเอียดของขอมูลทั้ง 10 มิติขางตนไดกลาวไวแลวในหัวขอตางๆ ขางลางนี้ 
 
(1) กรณีการลงโทษทางวินัยปงบประมาณ 2520 – 2530  และ 2531 – 2539 สําหรับกรณีการ

ลงโทษทางวินัยปงบประมาณ 2520 –2530 และ 2531 – 2540  ตามลักษณะของการทําผิดวินัยตาม
มาตราตางๆ  แหง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2518 นั้น มีรายละเอียดพอสรุปไดวา ระบบการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือน
สามัญของไทยนั้น พอจะแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญๆ กลาวคือ  (1) กลุมที่เกี่ยวกับการกระทําผิดวินัย
ที่ไมรายแรง  ซ่ึงโทษที่รุนแรงมากที่สุดก็คือ การลดขั้นเงินเดือน และ (2) กลุมที่เกี่ยวกับการกระทําผิด
วินัยรายแรง  ซ่ึงจะตองโทษไมต่ํากวาการใหออก (ตาม พ.ร.บ. 2518)  และการปลดออก (ตาม พ.ร.บ. 
2535)  และจะเห็นไดวา ในชวงป พ.ศ. 2520 – 2539 นั้น ขาราชการไทยมีกรณีการกระทําผิดวินัยและ
ถูกลงโทษทางวินัยในหลายๆ กระทรวงตามมาตราตางๆ ของ พ.ร.บ. 2535 และ พ.ร.บ. 2518 ดังนี้ 

(1) ไมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย (ไมปรากฏวามีผูกระทํา
ความผิด) 

(2) ปฏิบัติหนาที่โดยไมซ่ือสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม 
(3) นําทรัพยสินของทางราชการไปใชสวนตัว 
(4) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
(5) ไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดี หรือความกาวหนาแกราชการ 
(6) ไมอุตสาหะและเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ 
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(7) ประมาทเลินเลอ 
(8) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
(9) ไมปฏิบัติหนาที่ราชการตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  มติ

คณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล 
(10) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี

เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
(11) ไมสนใจและรับทราบเหตุการณเคลื่อนไหวอันอาจเปนอภัยตรายตอ

ประเทศชาติ (ไมปรากฏวามีผูกระทําความผิด) 
(12) เปดเผยความลับของทางราชการ 
(13) ขัดคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
(14) ขัดคําสั่งของผูบังคับบัญชาเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
(15) กระทําการขามผูบังคับบัญชา 
(16) รายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา 
(17) รายงานเท็จเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
(18) ไมถือ และปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
(19) ละทิ้งหนาที่ราชการ 
(20) ละทิ้งหนาที่ราชการเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
(21) ไมสุภาพเรียบรอย 
(22) ไมรักษาความสามัคคี 
(23) ไมตอนรับ ไมใหความสะดวก ไมใหความเปนธรรม ไมใหการสงเคราะห    

ดูหมิ่น เหยียดหยาม  หรือขมเหงประชาชนผูมาติดตอราชการ 
(24) ดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่หรือขมเหงประชาชนผูมาติดตอราชการ 
(25) กระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสีย

ความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ 
(26) เปนกรรมการผูจัดการบริษัท 
(27) ไมวางตัวเปนกลางทางการเมือง (ไมปรากฏวามีผูกระทําความผิด) 
(28) ประพฤติช่ัว ประพฤติไมเหมาะสม (แตไมรายแรง) 
(29) เสพสุรา (ไมรายแรง) 
(30) ไมชําระหนี้ 
(31) อาวุธปน 
(32) ประพฤติตน 
(33) กระทําอนาจาร 
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(34) ปลอมแปลงเอกสาร 
(35) ไมรับผิดชอบตอครอบครัว 
(36) เลนการพนัน 
(37) ดูหมิ่น 
(38) หมิ่นประมาท 
(39) รับของโจร 
(40) เสพกัญชา 
(41) มีไมหวงหามไวในครอบครอง 
(42) ฉอโกงเงินราษฎร 
(43) ทะเลาะวิวาท 
(44) ทํารายรางกาย 
(45) เรียกและรับประโยชน 
(46) ทําลายทรัพยสินของทางราชการ 
(47) ปลอมลายมือช่ือ 
(48) ลักลอบดูสํานวน 
(49) เปนพยานเท็จ 
(50) รองเรียนเท็จ 
(51) ใหขาวเท็จ 
(52) ผิด พ.ร.บ. ยา 2510 
(53) เปนสื่อกลางใหเจาหนาที่ละเวนการจับกุม 
(54) ผิด พ.ร.บ. ราชทัณฑ 
(55) ผิดระเบียบการเงิน 
(56) ทําผิดเงินสวัสดิการ 
(57) เลนการพนัน 
(58) ชูสาว 
(59) เสพสุรา (รายแรง) 
(60) หลอกลวง ฝากเรียน ฝากงาน 
(61) ทําผิดการเงิน 
(62) เรียกรองเงิน 
(63) ทําผิดเอกสาร 
(64) ปลอมลายมือช่ือ 
(65) เบิกเงินสวัสดิการเปนเท็จ 
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(66) ฉอโกง 
(67) ทําผิดการสอบ 
(68) ยาเสพติด 
(69) ขมขืน 
(70) ทะเลาะเบาะแวง ทํารายรางกาย 
(71) ทําผิดนายประกัน 
(72) ผิดระเบียบราชทัณฑ 
(73) ไดรับโทษจําคุก 

 
โปรดสังเกตวา ลักษณะของพฤติกรรมที่ลอแหลม หรือเขาขายกระทําผิดวินัยของขาราชการมี

ลักษณะคลายคลึงใกลเคียง หรือแทบจะเปนสิ่งเดียวกันกับพฤติกรรมคอรัปชั่น เพียงแตการกระทําผิด
วินัยระบุไวใน พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือนโดยเฉพาะเทานั้น 

 
 (2) จํานวนขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยเปนรายกระทรวงปงบประมาณ 

2532-2542 ขอมูลดังไดแสดงไวแลวในตารางขางลางนี้  ซ่ึงจากตรารางดังกลาวพบวา ในชวง
ระยะเวลา 11 ปงบประมาณนั้น ปงบประมาณ 2534 มีขาราชการถูกลงโทษทางวินัยมากที่สุดคือ 1,560 
คน ในขณะที่ปงบประมาณ 2540 มีผูถูกลงโทษนอยที่สุดคือเพียง 355 คนเทานั้น และในภาพรวมนั้น 
ในระยะ เวลา เดี ยวกันนี้  ข าร าชการที่ ถู กลงโทษทางวินั ยมากที่ สุ ดคื อ  ข าร าชการของ
กระทรวงมหาดไทย คือ ถูกลงโทษสูงถึง 4,355 คน ในขณะที่ทบวงมหาวิทยาลัยมีผูถูกลงโทษนอย
ที่สุดคือเพียง 4 รายเทานั้น (จากผูถูกลงโทษทางวินัย 9,245 รายในระยะ 11 ป งบประมาณคือ พ.ศ. 
2532-2542) 

 
ตารางที่ 5-3 แสดงจํานวนขาราการทรี่ถูกลงโทษทางวินัยเปนรายกระทรวงปงบประมาณ 2532 – 2542 (11ป) 

 
กระทรวง 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 รวม 
1.มหาดไทย 188 359 957 717 330 389 290 446 123 325 321 4,355 
2.สาธารณสุข 171 177 195 119 84 132 110 123 26 51 54 1,242 
3.เกษตรฯ 132 122 136 120 89 128 129 112 23 15 5 1,011 
4.คลัง 51 85 80 62 57 61 45 73 20 20 21 575 
5.คมนาคม 35 62 42 38 77 25 41 43 30 22 16 431 
6.ศึกษาธิการ 57 51 66 68 53 21 27 35 33 26 7 454 
7.ยุติธรรม 58 53 37 32 8 22 20 25 32 42 52 381 
8.พาณิชย 1 6 5 4 12 3 1 5 2 2 6 447 
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9.สํานักนายกฯ 14 9 13 25 4 12 12 17 1 7 4 118 
10.อุตสาหกรรม 6 8 3 6 10 11 4 14 1 4 1 68 
11.ตางประเทศ 1 3 7 5 0 0 1 4 3 3 3 30 
12.วิทยาศาสตร 5 9 7 0 1 1 5 1 6 4 0 39 
13.แรงงานฯ 0 0 0 0 0 35 27 35 16 13 17 143 
14.ทบวงฯ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 4 
15.หนวยงานอิสระ             

-ราชบัณฑิตยสถาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-อัยการสูงสุด 0 0 0 2 0 1 2 1 7 1 1 15 
-สํานักพระราชวัง 8 10 11 3 10 50 54 72 32 32 31 313 
-สํานักราชเลขาธิการ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 5 
-ส.ต.ง. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 14 
รวม 730 964 1,560 1,201 735 892 770 1,008 355 575 455 9,245 

ที่มา :    1) ขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2532-2537 ไดจากสํานักเสริมสรางวินัยและรักษาระบบ
คุณธรรม สํานักงาน ก.พ.  สถิติขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษทางวินัย ซ่ึงรายงานมายัง ก.พ. 
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2537 หนา 7  

 2) ขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2538 ไดจากสวนรักษามาตรฐานวินัย สํานักสงสราง
วินัยและรักษาระบบคุณธรรม สถาบันขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษทางวินัย ซ่ึงรายงานมายัง 
สํานักงาน ก.พ. ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2538 หนา 4 

 3) ขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2539 ไดจากฝายบริหารทั่วไป สํานักเสริมสรางนิสัย
และรักษาระบบคุณธรรม สถิติขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษทางวินัย ซ่ึงรายงานมายัง
สํานักงาน ก.พ. ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2539 หนา 5 

 4) ขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2540 ไดจากฝายบริหารทั่วไป สํานักเสริมสรางนิสัย
และรักษาระบบคุณธรรม สถิติขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษทางวินัย ซ่ึงรายงานมายัง
สํานักงาน ก.พ. ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2540 หนา 4 

 5) ขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2541 ไดจากฝายบริหารทั่วไป สํานักเสริมสรางนิสัย
และรักษาระบบคุณธรรม สถิติขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษทางวินัย ซ่ึงรายงานมายัง
สํานักงาน ก.พ. ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2541 หนา  4 

 6) ขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2542 ไดจากฝายบริหารทั่วไป สํานักเสริมสรางนิสัย
และรักษาระบบคุณธรรม สถิติขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษทางวินัย ซ่ึงรายงานมายัง
สํานักงาน ก.พ. ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2542 หนา 4 
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(3) จํานวนขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยสูงสุด 5 กระทรวงแรกในชวงระยะปงบประมาณ 
2532 – 2542  พบวา พบวาขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยมากที่สุด 5 กระทรวงแรกในชวงระยะ
ปงบประมาณ 2532 – 2542  เรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ 

(1) กระทรวงมหาดไทย 
(2) กระทรวงสาธารณสุข 
(3) กระทรวงเกษตรฯ 
(4) กระทรวงศึกษาธิการ 
(5) กระทรวงยุติธรรม 

 
ขอมูลดังกลาวไดแสดงไวแลว ในตารางขางลางนี้ 

ตารางที่ 5-4 แสดงขอมูลการกระทําผิดสูงสุด 5 กระทรวงแรกในชวงระยะปงบประมาณ 2532 – 2542  
กระทรวง 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 รวม 
กระทรวงมหาดไทย 118(1) 359(1) 957(1) 717(1) 330(1) 389(1) 290(1) 446(1) 123(1) 325(1) 231(1) 
กระทรวงสาธารณสุข 171(2) 177(2) 195(2) 199(2) 84(3) 132(2) 110(3) 123(2) n.a. 51(2) 54(2) 
กระทรวงเกษตรฯ 132(3) 122(3) 136(3) 120(2) 89(2) 128(3) 129(2) 112(3) n.a. n.a. n.a. 
กระทรวงศึกษาธิการ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 33(2) n.a. n.a. 
กระทรวงยุติธรรม n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 32(3) 42(3) 57(3) 

ที่มา : แหลงเดียวกัน ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงลําดับที่ 
 
 (4) จํานวนขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยสูงสุด 3 กรมแรกของแตละกระทรวงในชวงระยะ
งบประมาณ 2537 – 2542 พบวา :  

(1) กรมที่ขาราชการถูกลงโทษทางวินัยมากที่สุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2537 ไดแก  กรม
ที่ดิน กระทรวงมหาดไทย  และกรมที่มีขาราชการถูกลงโทษทางวินัยนอยที่สุดไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

(2) กรมที่ขาราชการถูกลงโทษมากที่สุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2538 ไดแกสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมที่มีขาราชการถูกลงโทษทางวินัยนอยที่สุดไดแก สํานักราช
เลขาธิการของหนวยงานอิสระ 

(3) กรมที่มีขาราชการถูกลงโทษทางวินัยมากที่สุดในปงบประมาณ 2539 ไดแก กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกรมที่มีขาราชการถูกลงโทษทางวินัยนอยที่สุดไดแก กรมการ
แพทย  กระทรวงสาธารณสุข  และอัยการสูงสุดของหนวยงานอิสระ 

(4) กรมที่มีขาราชการถูกลงโทษทางวินัยมากที่สุดในปงบประมาณ 2540 ไดแก กรม
ราชทัณฑและกรมที่มีขาราชการถูกลงโทษทางวินัยนอยที่สุดคือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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(5) กรมที่มีขาราชการถูกลงโทษทางวินัยมากที่สุดในปงบประมาณ 2541 ไดแก กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกรมที่มีขาราชการถูกลงโทษทางวินัยนอยที่สุดไดแก กรมการ
แพทย  กระทรวงสาธารณสุข  และกรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม 

(6) กรมที่มีขาราชการถูกลงโทษทางวินัยมากที่สุดในปงบประมาณ 2542 ไดแก กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกรมที่มีขาราชการถูกลงโทษทางวินัยนอยที่สุดคือกรมคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม 
 

ขอมูลดังกลาวแสดงไวแลว ในตารางขางลางนี้ 
ตารางที่ 5-5 แสดงจํานวนขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยสูงสุด 3 กรมแรก ของแตละกระทรวง

ในชวงปงบประมาณ 2537 – 2542 
กรม/มหาดไทย 2537 2538 2539 2540 2541 2542 

กรมที่ดิน 114(1) 68(2) 100(3) 25(2) 56(3) 97(1) 
กรมการปกครอง 11(2) 80(1) 128(1) 24(3) 110(1) 88(2) 
กรมราชทัณฑ 83(3) 60(3) 118(2) 46(1) 89(2) n.a. 
กรมพัฒนาชุมชน n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 15(3) 

 
กรม/สาธารณสุขฯ 2537 2538 2539 2540 2541 2542 

สํานักปลัดกระทรวง 113(1) 94(1) 119(1) n.a. 94(1) 94(1) 
กรมควบคุมโรคติดตอ 6(2) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 13(3) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
กรมการแพทย n.a. 7(2) 1(3) n.a. 1(2) n.a. 
กรมอนามัย n.a. 4(3) 3(2) n.a. n.a. 5(2) 
กรมควบคุมโรคติดตอ n.a. 4(3) n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
กรม/เกษตรฯ 2537 2538 2539 2540 2541 2542 

กรมปาไม 44(1) 32(2) 18(2) n.a. n.a. n.a. 
กรมชลประทาน 26(2) 39(1) 17(3) n.a. n.a. n.a. 
กรมปศุสัตว 22(3) n.a. 17(3) n.a. n.a. n.a. 
กรมสงเสริมการเกษตร n.a. 20(3) 20(3) n.a. n.a. n.a. 

 
 

กรม/คลัง 2537 2538 2539 2540 2541 2542 
กรมศุลกากร 26(1) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
กรรมสรรพากร 21(2) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
กรมสรรพสามิต 7(3) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
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กรม/ศึกษาธิการ 2537 2538 2539 2540 2541 2542 

การประถมศึกษาฯ n.a. n.a. n.a. 29(1) n.a. n.a. 
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ n.a. n.a. n.a. 2(2) n.a. n.a. 

 
กรม/ยุติธรรม 2537 2538 2539 2540 2541 2542 

สํานักงานปลัดกระทรวงฯ n.a. n.a. n.a. 28(1) 41(1) 51(1) 
กรมควบคุมประพฤติ n.a. n.a. n.a. 3(2) n.a. 1(2) 
กรมบังคับคดี n.a. n.a. n.a. n.a. 1(2) n.a. 

 
กรม/คมนาคม 2537 2538 2539 2540 2541 2542 

กรมเจาทา n.a. n.a. n.a. 13(1) n.a. n.a. 
กรมไปรษณียโทรเลข n.a. n.a. n.a. 6(2) n.a. n.a. 
กรมทางหลวง n.a. n.a. n.a. 5(3) n.a. n.a. 

 
กรม/หนวยงานอิสระ 2537 2538 2539 2540 2541 2542 

สํานักพระราชวัง n.a. 54(1) 72(1) n.a. 32(1) 31(1) 
อัยการสูงสุด n.a. 2(2) 1(3) n.a. n.a. n.a. 
สํานักเลขาธิการ n.a. 1(3) n.a. n.a. 3(2) n.a. 
ส.ต.ง. n.a. n.a. 2(2) n.a. 3(2) 6(2) 

 
(5) จํานวนขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยในชวงปงบประมาณ 2537 – 2542 แยกตามเพศ พบวา 
ในชวงปงบประมาณ 2537 – 2542 ขาราชการชายถูกลงโทษทางวินัยมากกวาขาราชการหญิง  โปรดดู
ตารางขางลางนี้ 
 
ตารางที่ 5-6 แสดงในชวงปงบประมาณ 2537 –2542 แยกตามเพศ 

เพศ 2537 2538 2539 2540 2541 2542 
ชาย 726 614 806 245 428 338 
หญิง 166 156 202 110 147 117 

 ที่มา :  แหลงเดียวกัน อางแลว 
 
 (6) จํานวนขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยปงบประมาณ 2537 – 2542 แยกตามระดับตําแหนง
พบวา  ในชวงระยะเวลาดังกลาว ขาราชการระดับ 3 และระดับ 5 ถูกลงโทษทางวินัยมากที่สุด สวน
ขาราชการระดับ 1 ถูกลงโทษทางวินัยนอยที่สุด โปรดดูตารางขางลางนี้ 
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ตารางที่ 5-7  แสดงจํานวนผูถูกลงโทษทางวินัยปงบประมาณ 2537 – 2542 แยกตามระดับตําแหนง 
ระดับ 2537 2538 2539 2540 2541 2542 

1 30 33 49 10 16 7 
2 83 72 78 35 50 32 
3 253 204 255 78 142 126 
4 181 129 187 62 99 74 
5 175 160 189 80 129 85 
6 95 103 143 56 73 60 

7-11 75 69 107 34 66 71 
 
 (7) สถานโทษที่ขาราชการกระทําผิดและถูกลงโทษมากที่สุดปงบประมาณ 2537 – 2542 
พบวาสถานโทษที่ขาราชการกระทําผิดวินัยและถูกลงโทษมากที่สุดคือ การตัดเงินเดือน และ
ภาคทัณฑ สวนสถานโทษที่ขาราชการกระทําผิดและถูกลงโทษนอยที่สุดคือ ใหออก และปลดออก 
โปรดดูตารางขางลางนี้ 
 
ตารางที่ 5-8 แสดงสถานโทษที่ขาราชการกระทําผิดวินัยและถูกลงโทษมากที่สุดปงบประมาณ  2537 -
2542 

สถานโทษ 2537 2538 2539 2540 2541 2542 
ภาคทัณฑ 244 195 329 121 179 130 
ตัดเงินเดือน 322 301 327 88 205 161 
ลดขั้นเงินเดือน 81 85 11 42 52 36 
ใหออก (พ.ร.บ. 2518) 19 15 24 12 2 5 
ใหออก (ปวย มลทิน) 9 1 7    

ปลดออก (พ.ร.บ. 2518) 5 5 30 17 19 17 
ปลดออก (พ.ร.บ. 2535) 55 28 9    

ไลออก 157 140 169 75 118 106 

 ที่มา : แหลงเดียวกัน 
 
 (8) ฐานความผิดที่ขาราชการกระทําผิดวินัยและถูกลงโทษมากที่สุดปงบประมาณ 2537 – 
2542 พบวาฐานความผิดที่ขาราชการกระทําผิดวินัยและถูกลงโทษทางวินัยมากที่สุดคือ บกพรองใน
หนาที่การงาน สวนฐานความผิดที่ขาราชการกระทําผิดวินัยและถูกลงโทษนอยที่สุด คือ ฐานความผิด
เกี่ยวกับการติดตอประชาชน การกระทําผิดตอเพื่อนรวมงาน ปวย หยอนยานสมรรถภาพ  และมี
มลทิน โปรดดูตารางขางลางนี้ 
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ตารางที่ 5-9  แสดงฐานความผิดที่ขาราชการกระทําผิดวินัยและถูกลงโทษมากที่สุดปงบประมาณ 
2537 – 2542 

ฐานความผิด 2537 2538 2539 2540 2541 2542 
บกพรอง 315 290 487 127 237 198 
ไมอุทิศเวลา 169 148 142 56 131 92 
เสียช่ือเสียง 215 145 193 80 78 80 
ฝาฝนระเบียบ 74 99 67 33 62 41 
ไมซื้อสัตย/ซื่อตรง (ทุจริต) 67 47 74 25 34 21 
การบังคับบัญชา 39 22 29 11 2 4 
ปวย หยอน  มลทิน 8 6 8 11 2 4 
ติดตอประชาชน 7 3 6 3 0 0 
ติดตอผูรวมงาน 1 10 2 0 12 6 

  ที่มา : แหลงเดียวกัน 
 
  (9) กระทรวงที่ขาราชการในสังกัดไมมีการกระทําผิดวินัยและถูกลงโทษเลย
ปงบประมาณ 2537 – 2542 พบวา กระทรวงที่ไมมีขาราชการในสังกัดกระทําความผิดวินัยเลย คือ 
ทบวงมหาวิทยาลัย  กระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
โปรดดูตารางขางลางนี้ 
 
ตารางที่ 5-10  แสดงกระทรวงที่ไมมีขาราชการกระทําผิดวินัยและถูกลงโทษเลยปงบประมาณ 2537 - 
2542 

ป กระทรวง 
2537 กระทรวงการตางประเทศ 
253 - 

2539 ทบวงมหาวิยาลัย 
2540 ทบวงมหาวิทยาลัย 
2541 - 
2542 กระทรวงวิทยาศาสตร 

ที่มาแหลงเดียวกัน 
 
 (10) กรมที่ขาราชการในสังกัดไมมีการกระทําผิดและถูกลงโทษเลยปงบประมาณ 2537 – 
2542 พบวา กรมที่ไมมีขาราชการกระทําผิดวินัยเลยคือ  ราชบัณฑิตยสถาน สํานักราชเลขาธิการ และ
ส.ต.ง. โปรดดูตารางขางลางนี้ 
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ตารางที่ 5-11  แสดงกรมที่ไมมีขาราชการในสังกัดกระทําผิดวินัย และถูกลงโทษปงบประมาณ  2537  
- 2542 

ป กระทรวง 
2537 ราชบัณฑิตยสถาน  สํานักราชเลขาธิการ และ ส.ต.ง. 
2538 ราชบัณฑิตยสถาน และ ส.ต.ง. 
2539 ราชบัณฑิตยสถาน 
2540 ราชบัณฑิตยสถาน  สํานักราชเลขาธิการ และ ส.ต.ง. 
2541 ราชบัณฑิตยสถาน  
2542 ราชบัณฑิตยสถาน  และสํานักราชเลขาธิการ 

 ที่มา : แหลงเดียวกัน 
 
 จากขอมูลทุติยภูมิขางตน พอจะสรุปไดวาในระหวางป พ.ศ. 2537 – 2542 มีกระทรวงเพียง 3 
กระทรวง เทานั้น  คือ กระทรวงการตางประเทศ ทบวงมหาวิทยาลัย  และกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  ทีม่ี
ขาราชการที่ปราศจากการกระทําผิดวินัย และในระยะเวลาเดียวกัน มีหนวยงานระดับกรมเพียง 3  กรม 
(ราชบัณฑิตสถาน  สํานักราชเลขาธิการ และ ส.ต.ง.) ที่มีขาราชการปลอดจากการกระทําผิดวินัย 
ดังนั้นพอสรุปไดวามี คุณธรรมประเด็นนี้อยูในระดับต่ํา  
 
 2.ปญหาการดําเนินการทางวินัย (ขอมูลสวนนี้ไดมาจากการสอบถาม อ.ก.พ. กระทรวง 14 คณะ 
อ.ก.พ. วิสามัญวินัย และการออกจากราชการ อ.ก.พ. วิสามัญอุทธรณและรองทุกข และ อ.ก.พ. วิสามัญรักษาระบบ
คุณธรรม 156 คน  ในจํานวนนี้มีผูตอบแบบสอบถามคืนมา 51 คน หรือรอยละ 2.6  แบบสอบถามมีความเชื่อถือได
รอยละ 92 (kk = 0.9178)  )  สําหรับปญหาการดําเนินการทางวินัยมีอยูหลายประการดวยกัน เชน ปญหา
การลงโทษทางวินัยขาราชการไทย ยังไมไดมาตรฐานสากล หรือเปนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Base 
practices)  ปญหาการที่ ก.พ. กระจายอํานาจการดําเนินการทางวินัยไดแก อ.ก.พ. กระทรวงไปใช
ปฏิบัติแทน ปญหาการนําเอาจรรยาบรรณมาใชแทนมาตรการทางวินัยใหมากขึ้นเชนกัน 
  2.2.1 ปญหาการลงโทษทางวินัยของขาราชการไทยยังไมไดมาตรฐานสากล พบวา 
การลงโทษทางวินัยไดมาตรฐานสากล 11 รายการ  ไมไดมาตรฐานสากล 6 รายการ จากทั้งหมด 17 
รายการ ขอมูลดังกลาวไดแสดงไวแลว ในตารางขางลางนี้ 
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 ตารางที่ 5- 12  แสดงการลงโทษทางวินัยที่ได/ ไมไดมาตรฐานสากล 

มิติที่ไมไดมาตรฐานสากล 

 
 2.2.2 ปญหาการที่ ก.พ. กระจายอํานาจการดําเนินการทางวินัยใหแก อ.ก.พ. กระทรวงไป 
ปฎิบัติแทนปญหานี้เกิดขึ้นเฉพาะผูที่เกี่ยวของมีความหวงใยวาจะทําใหการดําเนินการทางวินัยขาด
มาตรฐาน และขาดความเปนธรรมแกขาราชการ ซ่ึงขอมูลดังกลาวไดแสดงไวในตารางขางลางนี้ 
 

ลําดับที่ มิติท่ีไดมาตรฐานสากล คาเฉลี่ย (=4.00) 
1 การลงโทษทางวินัย ตองปราศจากอคติ 3.77 
2 การลงโทษทางวินัย ตองไมเลือกปฏิบัติ 3.75 
3 การลงโทษทางวินัย ตองเปนไปตามโทษานุโทษ 3.69 
4 การลงโทษทางวินัย ตองระบุเหตุผลใหทราบ 3.63 
5 การลงโทษทางวินัย ตองเปดโอกาสใหผูกระทําผิดไดช้ีแจง 3.61 
6 การลงโทษทางวินัย ตองอยูในกรอบของตัวบทกฎหมาย 3.59 
7 การลงโทษทางวินัย ตองรูกฎระเบียบของการดําเนินการทางวินัย 3.59 
8 การลงโทษทางวินัย ตองพิจารณาเหตุอันควรลดหนอยผอนโทษ 3.51 

9 การลงโทษทางวินัย ตองมุงแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 3.49 
10 การลงโทษทางวินัย ตองระบุเหตุผลของการลงโทษ 3.43 
11 ขาราชการตองไดรับการบอกเลา พฤติกรรมที่เขาขายการกระทําผิดวินัยเปน

การลวงหนา 
3.28 

1 การลงโทษทางวินัยตองกระทําทันทีทันควัน 2.90 

2 การลงโทษทางวินัย ตองเก็บความเปนสวนตัวของผูกระทําผิดไวเปน
ความลับ 

2.78 

3 การลงโทษทางวินัย ตองลงโทษสําหรับการกระทําผิดมิใชลงโทษตัวบุคคล 2.65 

4 การลงโทษทางวินัย ควรเปนบุคคลที่ผูกระทําใหความเคารพนับถือและไว
เนื้อเช่ือใจ 

2.63 

5 การลงโทษทางวินัย ตองทําจากเบาที่สุดไปหาหนักที่สุด 2.63 
6 การลงโทษทางวินัย ตองทําเปนลําดับขั้น 2.47 
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ตารางที่ 5-13  แสดงปญหาการที่ ก.พ. กระจายอํานาจการดําเนินการทางวินัยใหแก อ.ก.พ. กระทรวง
ไปปฏิบัติแทน 

ลําดับที่ มิติท่ีมีปญหามาก คาเฉลี่ย  
(=4.00) 

1 ปญหาขาดคูมือการดําเนินการทางวินัยและการตรวจสอบการดําเนินการทางวินัย 3.41 
2 ปญหาการขาดบรรทัดฐานการดําเนินการทางวินัยระหวาง อ.ก.พ. กระทรวงตางๆ 3.26 
3 ปญหาการขาดความรวดเร็ว ในการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยมากกวาความยุติธรรมและ

ความเปนธรรม 
2.94 

 มิติที่มีปญหานอย  
1 ปญหาไมมีหนวยกลางวินัยที่เปนเอกเทศและมีความเปนอิสระ 2.92 
2 ปญหาการที่กรมเสนอความผิดรายแรงตอ ก.พ. โดยตรงทําใหกระทรวงไมทราบเรื่อง 2.90 
3 ปญหานิติกรมีงานเพิ่มขึ้น 2.82 
4 ปญหา อ.ก.พ. กระทรวงขาดความรู 2.69 
5 ปญหาไมครบองคประชุม/ประชุมยาก 2.69 
6 ปญหา ก.พ. ไมมอบอํานาจให อ.ก.พ. กระทรวงทั้งหมด 2.67 
7 ปญหาที่เกิดจาการเลือกตั้ง อ.ก.พ. กระทรวง 2.67 
8 ปญหาองคประกอบ อ.ก.พ. กระทรวงไมครอบคลุม หัวหนาสวนกรณีทุกแหง 2.61 
9 ปญหาการไมมีจุดตรวจสอบการดําเนินทางวินัยแตเพียงจุดเดียว 2.59 
10 ปญหาการลงโทษทางวินัยลักลั่นกัน 2.55 
11 ปญหา อ.ก.พ. กระทรวงความพรอม/ความสนใจ 2.53 
12 ปญหา อ.ก.พ. กระทรวงเคยชินกับ พ.ร.บ. 2518 2.47 
13 ปญหาการดําเนินงานทางวินัยขึ้นอยูกับความเห็นและการตัดสินใจของประธาน อ.ก.พ. 

กระทรวง 
2.45 

14 ปญหาที่เกิดจาก อ.ก.พ. กระทรวง ที่เปนผูแทน ก.พ. 2.43 
15 ปญหา อ.ก.พ. กระทรวงไมเช่ือถือ/ ไมเช่ือถือเจาหนาที่วินัย 2.41 
16 ปญหา ก.พ. ไมมีเวลาตรวจสอบความผิดรายแรงที่กรมเสนอ 2.41 
17 ปญหา อ.ก.พ. กระทรวงผูทรงคุณวุฒิขาดความรูและประสบการณ 2.37 
18 ปญหาระบบวินัยปจจุบันมีบรรทัดฐานกลางสูระบบ 2518 ไมได 2.37 
19 ปญหา อ.ก.พ. กระทรวง ลงโทษผูกระทําผิดวินัยนอยกวาความรุนแรงของการกระทําผิด 2.31 
20 ปญหาที่วา การที่ ก.พ. มอบอํานาจให อ.ก.พ. กระทรวงเปนการกระทําตามกระแส 2.24 
21 ปญหา อ.ก.พ. กระทรวง ไมเห็นความสําคัญของวินัย 2.22 
22 ปญหา อ.ก.พ. กระทรวง ไมเอาใจใสการทําผิดวินัยที่ไมรายแรง 2.16 
23 ปญหาที่วาการตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยโดย อ.ก.พ. กระทรวงมีความเปนเอกภาพและ

เปนธรรมนอยกวาโดย ก.พ. 
2.16 

24 ปญหา ก.พ. ไมสามารถเพิกถอนอํานาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 2.14 
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25 ปญหา อ.ก.พ. กระทรวง ผูทรงคุณวุฒิเงียบเฉย หรือแสดงความเห็นตาม พ.ร.บ. 2518 (ระบบ
เกา) 

2.02 

26 ปญหา อ.ก.พ. กระทรวง ไมวางตัวเปนกลาง 2.00 
27 ปญหาการกระจายอํานาจให อ.ก.พ. กระทรวงเปนผลเสียมากกวาผลดี 2.00 
28 ปญหาที่วา ก.พ. ควรดึงอํานาจทั้งหมดจาก  อ.ก.พ. กระทรวง 1.75 

 
 2.2.3 ปญหาการนําเอาจรรยาบรรณมาใชแทนมาตรการทางวินัยใหมากขึ้น นับตั้งแตระบบ
ราชการไทยมีจรรยาบรรณขาราชการกลางป 2537  และเมื่อ ก.พ. ไดจัดตั้งศูนยสงเสริมจริยธรรมขึ้นป 
พ.ศ. 2542  และสงเสริมใหกระทรวง ทบวง  กรม รางจรรยาบรรณวิชาชีพไปแลวกวา 40 กรม ผูที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย มีความเห็นตรงกันอยูประเด็นหนึ่งวา การกํากับดูแล
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค และขาราชการจะอาศัยเฉพาะการควบคุมจากภายนอก (External control) 
(Fines H.) โดยใชกฎหมายและวินัยขาราชการแตเพียงอยางเดียวคงจะมีสัมฤทธผลนอย ฉะนั้นการกํากับ
ดูแลพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของขาราชการจึงมุงที่จะใหขาราชการควบคุมตนเอง หรือเปนการ
ควบคุมจากภายใน (Internal control) (Friedrich,1940)โดยอาศัยวิชาชีพนิยม/ ความเปนมืออาชีพ และ
จรรยาบรรณมากขึ้น   
 สําหรับขอมูลที่สะทอนใหเห็นถึงปญหานี้  ไดแสดงไวแลวขางลางนี้ 
 
 ความเห็นดวยและไมเห็นดวยที่จะนําเอาจรรยาบรรณมาใชแทนมาตรการทางวินัย 

ก. ความเห็นดวย/ เห็นดวยอยางยิ่งที่จะนําเอาจรรยาบรรณมาใชแทนวินัยใหมากขึ้น 
(1) เห็นดวย/ เห็นดวยอยางยิ่งโดยไมใหเหตุผลประกอบ (ความถี่=13) 
(2) เห็นดวยหากทําไดคือ สรางคุณธรรมตามจรรยาบรรณใหได ปญหาคือ ยังไม

สามารถสร า งจรรยาบรรณให เกิ ดการประพฤติป ฏิบั ติ อย า งแท จ ริ ง 
สภาพแวดลอมยั่วยุ โลภ โกรธ หลง ตัณหาสูงกวาจนเกิดการประพฤติปฏิบัติผิ
อดวินัย ระเบียบ กฎหมาย 

(3) เห็นดวยแตไมสามารถจะบรรลุผลอยางไร 
(4) เห็นดวยถาพฤติกรรมขององคการพัฒนากาวหนามากขึ้นบนพื้นฐานของ

จรรยาบรรณ 
(5) เห็นดวยทุกสาขาวิชาชีพ ในกรณีควรมีสภาอาชีพ (จากผูไดรับการสรรหา) มา

กํากับดูแลจรรยาบรรณของขาราชการกอนจะเขาสูกระบวนการดานวินัย 
(6) เห็นดวย หากผิดจรรยาบรรณก็ถอดถอนจากอาชีพ (วิชาชีพ) เสียแตตนไมตองรอ

กระบวนการทางวินัย 
(7) เห็นดวย แตตองพึ่งคุณธรรม จรรยาบรรณ และการเปนขาราชการที่ดี 
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(8) เห็นดวยอยางมาก  และไมควรใหมีแตจรรยาบรรณ ตองพัฒนาจิตใจดวย 
(9) เห็นดวย  ควรหามาตรการสรางจิตสํานึก  จูงใจใหขาราชการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ แทนการบังคับ  โดยใหผูบังคับบัญชาระดับสูงของหนวยงานทํา
เปนตัวอยางกอน 

(10)  เห็นดวยในการแกที่ตนเหตุมากกวาปลายเหตุ 
(11)  เห็นดวย เพราะปจจุบันเต็มไปดวยมาตรการมากมายมหาศาล และผูกําหนด

มาตรการกําหนดขึ้นตามวิสัยทัศนของตนเอง  ไมเหมาะสม  ควรมุงเนน
จรรยาบรรณใหมากขึ้น 

(12)  เห็นดวย เพราะเชื่อวา คนที่มีจรรยาบรรณคือ คนที่มีวินัยแลว 
 

ข. ทั้งที่เห็นดวย และไมเห็นดวยที่จะนําเอาจรรยาบรรณมาใชแทนวินัย (หรือความเห็นที่อยู
ในระดับปานกลาง) 

(1) เห็นดวยเพียงสวนเดียว เพราะการกระทําผิดวินัย มีปจจัยอ่ืนอีกมาก โดยเฉพาะ
เร่ืองเศรษฐกิจรวม และคานิยมในทางที่ผิด 

(2) จรรยาบรรณอาจชวยไดบาง 
(3) เห็นดวยอยางยิ่ง หากขาราชการมีจรรยาบรรณและวินัยในตัวเองเพียงพอ 
(4) เห็นดวย แตระเบียบวินัยตองมี เพราะระเบียบวินัยมีไวสําหรับปองกันคนดี 

ลงโทษคนชั่ว 
(5) การควบคุมมิใหขาราชการกระทําผิดควรกระทําควบคูไปทั้งการควบคุมตนเอง 

และการควบคุมโดยมาตรการทางวินัย การควบคุมตนเองตองเริ่มฝกหัดตั้งแต
เด็กๆ จะใชเมื่อเขารับราชการแลวคงไมไดผลหรือไดผลนอย 

(6) ไมเห็นดวยที่จะมาใชแทน แตเห็นควรนํามาเสริมโดยทําควบคูกันไป 
(7) ควรนําจรรยาบรรณขาราชการมาใชควบคูกับวินัย ที่ใชอยูในปจจุบัน 
(8) เห็นดวยสวนหนึ่งในเรื่องการนําจรรยาบรรณมาใชแทนวินัยในสวนที่ใชแทน

กันได 
(9) ไมเห็นดวยกับขอสังเกตดังกลาว และผมไมเห็นดวยที่วา การทําผิดวินัยจะลดลง

หากนําเอาจรรยาบรรณขาราชการมาใชแทนวินัย เพราะขาราชการที่ควบคุม
ตนเองไดมีไมมากนัก ความจริงแลวควรมีทั้งระบบวินัย/จรรยาบรรณ ซ่ึงถือเปน
ไมเรียว และระบบใหส่ิงจูงใจซึ่งถือเปนรางวัล หากไมกระทําผิด 

(10)  เห็นดวยอยางยิ่ง แตตองมีมาตรการติดตาม มีระบบ sanction หรือใหรางวัล
ประกอบดวย 

(11)  ไมเห็นดวยควรทําทั้ง 2 ทาง 
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(12)  เห็นควรสงเสริมจรรยาบรรณใหมาก แตการลงโทษทางวินัยก็ยังตองมีอยู 
(13)  จรรยาบรรณตองกําเนิดขึ้นมาตั้งแตเด็ก ประกอบกับสิ่งแวดลอมในครอบครัว

และระบบราชการ จะเนนเฉพาะในชวงเปนขาราชการไมได จึงตองมีระบบวินัย
ที่เข็มแข็ง รวดเร็ว มีมาตรฐาน 

(14)  ตองทําควบคูกันไป 
 

ค. ไมเห็นดวยเลยที่จะนําเอาจรรยาบรรณมาใชแทนวินัย 
(1) ไมเห็นดวยถาพฤติกรรมองคการเสื่อมทรุดในเชิงคานิยมและจรรยาบรรณ 
(2) คงเปนไปไดยากที่จะเห็นดวย เพราะขาราชการสวนใหญมารายไดนอยมาก ไม

พอกับภาวะการครองชีพ และบางพวกก็มีรายจายฟุมเฟอยเกินฐานะ เพราะมีการ
คอรัปชั่นมาก การคอรัปชั่นสวนใหญขาราชการจะกระทํา นอกจากรายไดนอย 
ยังเกิดจากผูบังคับบัญชา เชน ขาราชการการเมืองบางคนตองการใหขาราชการ
พวกนี้หาผลประโยชนให จึงเกิดการคอรัปชั่น “วัดครึ่งมัคนายกครึ่ง” 

(3) อยาเลี้ยงกันมากนัก ใหเด็ดขาดในการลงโทษเสียบาง 
(4) ไมเห็นดวย เพราะจะมีขาราชการจํานวนนอยที่สมัครใจควบคุมตนเอง และ

ประสบผลสําเร็จในการควบคุมตนเอง 
(5) สําหรับขาราชการประเภททุจริตโดยสายเลือด หรือมีจิตเปนโจรนั้น ควรใช

มาตรการทางวินัยโดยเด็ดขาดสถานเดียว และตองไมมีการวิ่งเตน เสียเงิน เพื่อ
ปลอยผูกระทําผิดวินัย 

(6) ไมเห็นดวย เพราะสาเหตุคนไทยออนวินัย ไรศีลธรรม เพราะขาดการสรางสมมา
แตวัยเด็ก พรอมทั้งบรรยากาศสังคม ส่ิงแวดลอมทําใหหลง หรือจําเปนตองหลง 
มาตรฐานทางวินัยชวยไดบาง ดีกวาไมมี 

(7) การแกไขการทําผิดวินัยตองแกไขตั้งแตตน เมื่อเร่ิมรับราชการควรมีการจัดการ
ฝกอบรม ซักซอมความรู ความรับผิดชอบอยางจริงๆ จังๆ ตั้งแตตน 

 
หมายเหตุ: ความเห็นที่ไมไดระบุความถี่ไว คือ ความถี่ =1 

 
 2.3  ขอเสนอแนะ หรือคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย ขอเสนอแนะดังกลาว อาจ
พิจารณาไดเปน 3 กลุม กลาวคือ กลุมแรก การกํากับดูแลพฤติกรรมของขาราชการใหอยูในรองในรอย 
ก็มีลักษณะคลายคลึงกับการพิจารณาแนวทางปองกัน และแกไขใหขาราชการปลอดจากพฤติกรรม
คอรัปชั่น ซ่ึงทั้งสองสวนเปนมาตรการภายนอก (External control) (โปรดศึกษาเปรียบเทียบกับขอ 
1.4.5) กลุมที่สองเสนอวาการดําเนินการทางวินัยของขาราชการไทย ควรจะเปนมาตรฐานโลก หรือ
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ระดับ Best practices สองกลุมสุดทายเนนวาเมื่อ ก.พ. ไดมอบอํานาจให อ.ก.พ. กระทรวงไป
ดําเนินการทางวินัยตั้งแตป พ.ศ. 2539 นั้น ทําใหเกิดปญหาวาปจจัยหนึ่งที่ทําใหการดําเนินการทาง
วินัยไมไดมาตรฐานโลก Best practices นั้น สืบเนื่องมาจาก “การบริหารมาตรการทางวินัย” ของ อ.
ก.พ.กระทรวงเปนสําคัญ ดวยเหตุนี้ขอเสนอแนะหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยจึงพุง
ไปที่ อ.ก.พ. กระทรวง ดังแสดงไวแลวขางลางนี้ 
 
 
ขอเสนอหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานทางวินัย 
 

คําแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการทํางานของ อ.ก.พ. ในภาพรวม 
(1) กําหนดใหประชุมทุกเดือน/ บอยข้ึน ไมใช 3-4 เดือน-คร้ัง (ความถี่ =8) 
(2) การจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยของแตละ อ.ก.พ. กระทรวงที่อาจ

เรียกดูไดงาย และเปรียบเทียบระหวางกระทรวงได (ความถี่ =5) 
(3) มีหลักเกณฑที่ชัดเจน มีมาตรฐานการลงโทษที่เทาเทียมกับ (ความถี่ =5) 
(4) ควรพิจารณาใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว (ความถี่ =4) 
(5) ก.พ. ควรใหแนวทาง-คูมือดําเนินการมากขึ้น (ความถี่ =3) 
(6) ประธานและรองประธานมีบทบาทสําคัญ ตองเขาใจและมุงประโยชนราชการเปน

สําคัญ(ความถี่ =2) 
(7) มีคุณธรรม (ความถี่ =2 
(8) รัฐมนตรี (ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง) ไมจําเปนตองเปนประธานทุกครั้ง ปลัดฯ มีอยู

แลว (ความถี่ =2) 
(9) ตองมีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอและมีความรูความเขาใจเพียงพอ (ความถี่ =2) 
(10) การทํางานของ อ.ก.พ. กระทรวงเปนรูปองคคณะ ตามระเบียบวาระที่กําหนดไว จึง

เปนการยากที่จะใหคําแนะนํา 
(11) ปจจุบันก็เหมาะสมดีอยูแลว 
(12) ใชระเบียบกฎหมายใหสอดคลองกับตรรกของเรื่อง ใชเหตุและผลในการตัดสินใจ 

ใชเวลาบาง แตรอบคอบดี 
(13) อ.ก .พ. กระทรวงควรมีความมุงมั่น (commitment) รวมกันที่จะจรรโลงหรือ

สรางสรรคพฤติกรรมองคการ (Organization behavior) 
(14) ควรมีกรรมการชวยกล่ันกรองและเสนอความเห็นประกอบ 
(15)ปรับปรุงองคประกอบ อ.ก.พ. กระทรวงเสียใหม  ยกเลิกระบบการเลือกตั้ง อ.ก.พ. 

กระทรวง ซ่ึงเปนเหตุแหงการเลนพรรคเลนพวก 
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(16) ใหการศึกษาแก อ.ก.พ. ใหเขาใจถึงปรัชญา ระบบการพิจารณา และอื่นๆ ที่จะชวย
ใหเกิดความเปนเอกภาพในการพิจารณาโทษที่เปนธรรมแกผูถูกสอบสอน และเกิดประโยชนแก
ขาราชการ 

(17) ให อ.ก.พ. กระทรวงมีความตั้งใจจริง กลาพูด กลาปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตอง 
(18) ใหเจาหนาที่ของ ก.พ. มีสวนรวมในการดูแลสรุปสํานวน 
(19) ควรชี้แจงการตัดสินใหขาราชการทั่วไปทราบดวย 
(20) ควรมีพยานบุคคล/ เอกสารอยางเพียงพอ 
(21) ให ก.พ. มอบอํานาจเต็มที่ให อ.ก.พ. กระทรวง 
(22) ควรมีการประสานงานระหวาง ก.พ. และ อ.ก.พ. กระทรวงใหมากขึ้น 
หมายเหตุ  คําแนะนําที่ไมไดระบุความถี่ไวคือ ความถี่ = 1  
 

คําแนะนําเกี่ยวกับองคประกอบของ อ.ก.พ. กระทรวง 
(1) ปจจุบันดีแลว/ เหมาะสมแลว (ความถี่ = 10) 
(2) ควรใหอธิบดีทุกกรมเปนโดยตําแหนง (ความถี่ =5) 
(3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ หากเปนคนนอกราชการที่เปนกลางจริงๆ รูจริงจะชวยไดมาก 
จํานวนเทาเดิมหรือมากกวาเดิมก็ได (ความถี่ =3) 
(4) ควรใหปลัดกระทรวงเปนประธาน อยางอื่นคงไวดีแลว/ ไมใหรัฐมนตรีเปนประธาน 
(ความถี่ =3) 
(5) อธิบดีที่มีเร่ืองของขาราชการในสังกัด เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง ควรรวมเปน อ.ก.พ. 
เฉพาะคราว เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมแกที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวง (ความถี่ =2) 
(6) องคประกอบของ อ.ก.พ. กระทรวง ควรสะทอนภาพลักษณของกลุมผูนําทาง 
“คานิยม” อันเปนเปาหมายเชิงนโยบายของกระทรวงนั้นๆ 
(7) ควรประกอบดวยปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดีทุกกรมในกระทรวง 
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวง  ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย 1 คน ทางบริหารบุคคล 1 
คน  และทางบริหารจัดการทั่วไป  1 คน 
(8) ผูบริหารระดับกระทรวง 30%  ผูบริหารระดับกรมในสังคม 30%  และจากแหลงอื่นๆ 
เชน  ก.พ. ขาราชการบํานาญ  40% 
(9) งานวินัยเปนงานทางโทษผิด ซ่ึงอาจจะไมสอดคลองกับระเบียบขอบังคับและวินัยก็
ได 
(10) ควรมีองคประกอบนอกจาก ก.พ. และหนวยงานเดียวกันดวย 
(11) เห็นควรใหมีการสรางเรื่องใหอธิบดีในกระทรวง หรือไปเปน อ.ก.พ. ตางประเทศ
ได 
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(12) เห็นควรใหผูทรงคุณวุฒิที่มีจํานวนไมนอยกวาผูที่มาจากการเลือกตั้ง 
(13) ควรใหมีการสรรหาจากกระทรวงดวย และลด อ.ก.พ. โดยตําแหนง 
(14)  ใหหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ 
(15) ผูแทน ก.พ. ตองเครงครัด ตรงไปตรงมา 
(16) อ.ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิไมควรเปนขาราชการในกระทรวง ควรมาจากขาราชการ
บํานาญหรือมาจากกระทรวงอื่น และควรเพิ่มเปน 5 คน 
(17)  อยากให ก.พ. เปนผูเสนอเรื่องการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ใหประธานและ 
อ.ก.พ. ทราบโดยตรง ทุกครั้งที่มีการแตงตั้งใหม 
(18) ควรกําหนดสัดสวนใหกรมตางๆ ไดมีโอกาสเปนผูแทนใน อ.ก.พ.กระทรวงมากขึ้น  
เพราะการใชระบบเลือกกันเองแบบที่เปนอยู  ผูรับเลือกสวนใหญจะเปนขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวง 
(19) ควรมีบุคคลที่มีความรูปราบการณหลายๆ ดาน ไมควรใชผูมีความรูทางกฎหมาย
ดานเดียว 
(20) ควรประกอบดวยขาราชการประจําเทานั้น เพราะขาราชการมีระเบียบวินัยบังคับอยู 

หมายเหตุ: ความเห็นที่ไมไดระบุความถี่ไว คือ ความถี่ =1 
  
คําแนะนําเกี่ยวกับคุณสมบัติของ อ.ก.พ. กระทรวง 

(1) เหมาะสมดีแลว (ความถี่ =12) 
(2) ตองมีลักษณะที่มีคุณธรรม และความซื่อสัตยสุจริต  ไมเคยมีประวัติคอรัปชั่น (ความถี่ 

=6) 
(3) ตองเปนบุคคลที่ผานวินัยและกฎหมาย (ความถี่ =3) 
(4) ตองเปนขาราชการระดับ 10 หรือเคยเปนขาราชการระดับ 10 ขึ้นไป หรือเทียบเทา 

(ความถี่ =3) 
(5) ตองเปนผูเอาใจใสลวงหนา แสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา ไมใชเกรงใจ

ประธานหรือรองประธาน (ความถี่ =2) 
(6) อ.ก.พ.กระทรวงมีความออนดวยภาวะการนําบนพื้นฐานของคานิยมที่พึงประสงค  แต

จะตองใชอํานาจในการตัดสินเพื่อสรางดุลยภาพที่เหมาะสมยิ่งๆ ขึ้นไป ระหวาง
ผลประโยชนสาธารณะกับผลประโยชนของขาราชการ 

(7) ตองไมเคยเปนผูถูกลงโทษทางวินัย 
(8) ตองมีความรูความเขาใจ และมีประสบการณทางดานการบริหาร (เปนขาราชการหรือ

บุคคลภายนอกที่เกษียณแลว) 
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(9) ควรเนนบุคคลที่มีประสบการณทํางานตั้งแตระดับตนจนถึงระดับสูง เพราะจะได
เขาใจสภาวะ/ ปญหาของงานและปญหาของผูปฏิบัติงานไดดีกวา 

(10)  ตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธ หรือเขากับบุคคลตางๆ ไดดี 
(11)  ควรมีการตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลที่จะเปน อ.ก.พ. กระทรวง 
(12)  ผูทรงคุณวุฒิควรปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่ 
(13)  ไมเห็นแกอามิสสินจาง 
(14)  สามารถแยกเรื่องสวนตัวออกจากเรื่องหนาที่การงานไดอยางเด็ดขาด 
(15)  ควรยุติระบบเลือกตั้ง 
(16)  ไมดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(17)  เปนผูมีความรูในงานของผูถูกสอบ 
(18)  อ.ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติตรงตามหนาที่ 
(19)  ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายอยางนอยตองมี 2 ค น  และมีประสบการณในการ

ดําเนินการทางวินัย เชน ผานการเปน ผอ. กรมมาแลวอยางนอย 2 ป 
(20)  ผูทรงคุณวุฒิควรกําหนดคุณสมบัติที่ชัดเจน 

หมายเหตุ: ความเห็นที่ไมไดระบุความถี่ไว คือ (ความถี่ =1) 
 

คําแนะนําเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของ อ.ก.พ.กระทรวง 
(1) เหมาะสมดีแลว (ความถี่ =16) 
(2) ควรมีอํานาจในการใหความเห็นในการแตงตั้งขาราชการระดับ 9-11 ในกระทรวง 

(ความถี่ =4) 
(3) ตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยทั้งหมด ก.พ. ไมตองตรวจสอบอีกตอไป (ความถี่ 

=2) 
(4) ควรเนนหนักวินัยทางบวก หรือสงเสริมมากขึ้น 
(5) ขอใหใชอํานาจและหนาที่ที่มอบหมายไวในปจจุบันใหปฏิบัติไดสมบูรณณกอน แลว

คอยปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง 
(6) ไมมีอํานาจเต็ม 
(7) ควรสรางกลไกให อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาเรื่องการบริหารตางๆ ใหชัดเจนขึ้น ที่

ผานมา อ.ก.พ.กระทรวงมักพิจารณาเรื่องวินัยเปนสวนใหญ 
(8) การลงโทษทางวินัยตามอํานาจของ อ.ก.พ.กรม ควรให อ.ก.พ.กระทรวง ทราบดวย 
(9) ควรใหมีบทบาทในการกําหนดฐานโทษ  เฉพาะที่จําเปนสําหรับแตละกระทรวง เชน 

เร่ืองชูสาวในสถานศึกษา เร่ืองรีดไถในหนวยงานที่มีอํานาจ 
(10)  ใหมีอํานาจเชิญผูแทนกรม หรือผูเกี่ยวของมาชี้แจงเพิ่มเติม ถาจําเปน 
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(11)  มีหนาที่เผยแพรและสงเสริมการกระทําผิด 
(12)  ควรมีอํานาจกวางขวางกวาปจจุบัน และเปนองคกรอิสระ เพราะเทาที่ปฏิบัติทุกวัน

ตองอาศัยบุคลากรจาก ก.พ. หรือหนวยราชการอื่นๆ จะทํางานไมไดเต็มที่และ
คอนขางจะลาชา บางครั้งก็ลําเอียง เนื่องจากมีงานมากและอยูภายใตการสั่งการของ
ขาราชการการเมืองและขาราชการชั้นผูใหญ 

(13)  ฝายเลขานุการ และปลัดกระทรวงจะตองดําเนินการใหมีการปฏิบัติตามบทบัญญัติที่
กําหนดไวอยางจริงจัง 

(14)  ควรสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่สามารถเสริมภาวะการนําเสนอขอมูลหรือขอสรุป 
ขอวิจารณที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให อ.ก.พ. ใชดุลพินิจไดอยางมีคุณภาพมากขึ้น 

หมายเหตุ: ความเห็นที่ไมไดระบุความถี่ไว คือ ความถี่ =1 
 
คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานของเจาหนาท่ี (นิตกิร/บุคลากร) ท่ีชวยงาน อ.ก.พ.กระทรวง 

(1) ตองมีความรูความเขาใจในระเบียบขอบังคับ กฎกระทรวง  กฎหมายที่เกี่ยวกับวินัย และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับงานในกระทรวงนั้นๆ และสามารถตอบคําถามไดทุกขอ (ความถี่= 
10) 

(2) ขอใหเสนอขอมูลที่กะทัดรัด มีแตประเด็นที่สําคัญ (ความถี่=5) 
(3) ความผานการอบรมใหมีความชํานาญในเรื่องความคิดและวิธีการทํางาน (ความถี่=5) 
(4) ควรใหนิติกรระดับ 9 หรือ 10 ควบคุมงานวินัย (ความถี่=3) 
(5) หากมีระบบขาวสารขอมูลที่เรียกดูและอางอิงโดยสะดวกก็จะชวยใหงานเร็วขึ้น และ

เปนมาตรฐานขึ้น และความจําเปนในการหารือ ก.พ.ก็จะนอยลง และทําใหงาน
ถูกตองและรวดเร็วขึ้น (ความถี่=3) 

(6) ตองปฏิบัติดวยความเที่ยงธรรม และมีมนุษยธรรม (ความถี่=3) 
(7) หากผูใดมีความประพฤติเพื่อแสวงหาผลประโยชนจากผูถูกสอบควรลงโทษอยาง

หนัก           (ความถี่=2) 
(8) เจาหนาที่ตองมีจํานวนเหมาะสมกับงาน (ความถี่=2) 
(9) ตองกําหนดแนวทางปฏิบัติของเจาหนาที่ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
(10)  ควรปรับปรุงเงินเดือนนิติกรใหสูงเทียบชั้นกับอัยการ 
(11)  ควรคัดสรรขาราชการที่มีฐานการศึกษาสูง เชน เนติบัณฑิต 
(12)  นิติกรสวนใหญจะทําใหเสมือนตนเองเปนผูพิพากษา หากสามารถปรับแนวความคิด

วาเปนผูรวบรวมขอมูล เสนอ  อ.ก.พ.กระทรวงก็จะเหมาะสมมากวา 
(13)  ชัดเจน ถูกตอง วองไว 
(14)  ตองกลาตอบโต ขัดแยง อ.ก.พ.กระทรวงเสียบาง 
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(15)  ไมควรถูกยายบอย 
(16)  ไมเปนผูเคยไดรับโทษทางวินัย 
(17)  รักษาความลับไดดี 
(18)  ไมปกปดขอเท็จจริงและขอมูลที่เปนองคประกอบในการพิจารณาของ อ.ก.พ.

กระทรวง 
(19)  ควรเปนผูที่คุณสมบัติ (attributes) ที่เหมาะสมสําหรับชวยงาน อ.ก.พ.ในการแสดง

ภาวะการนําไดดีกวาที่เปนมาแตดั้งเดิม ซ่ึงมักอาศัยแตความรู และทักษะดานกฎหมาย
เปนหลักเทานั้น 

(20)  ก.พ. นาจะมี  pool เจาหนาที่ประเภทนิติกร หรือบุคลกรสําหรับให  อ.ก.พ. 
กระทรวงยืมไปชวยงาน เพื่อลดปริมาณงานของเจาหนาของกระทรวงในระหวางการ
สอบสวน 

(21)  ควรติดตามตรวจสอบความโปรงใส 
(22)  ไมควรชี้นํา อ.ก.พ. ในบางเรื่อง 
(23)  ปจจุบันดีอยูแลว 

หมายเหตุ: ความเห็นที่ไมไดระบุความถี่ไว คือ ความถี่ =1 
 
คําแนะนําอื่นๆ 

(1) การวินิจฉัยหรือตัดสินใจทางวินัย หมายถึง การตัดสินอนาคตของผูกระทํา
ความผิด  เปนผูที่ทําหนาที่เปนคณะกรรมการสอบวินัยตองมีความรูดานกฏ
ระเบียบ และอ.ก.พ. กระทรวง ตองใหเวลาอยางจริงจังกับทุกกรณีที่กรมเสนอ
ใหพิจารณา 

(2) ผูแทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวงตองไดรับการอบรมสัมมนาใหมีความรูความ
เขาใจในเรื่องการดําเนินการทางวินัย เพื่อจะไดเปนที่เกรงใจของ อ.ก.พ. ทานอื่น 

(3) มีพฤติกรรมหลายอยางที่หมิ่นเหมตอการผิดวินัย แตยากที่จะหาหลักฐานโดย
กรรมการสอบสวนของราชการเอง  อาจเนื่องมาจากไมใชมืออาชีพในการ
สืบสวนสอบสวนพอ เนื่องจากเห็นแกหนาคนในหนวยงานเดียวกัน นาจะมี
ระเบียบใหมีการวาจางมืออาชีพภายนอกเขามาชวยสอบสวนสืบสวนในทางลับ 

(4) ชวยกันแกไขงาน ชวยทําใหคนดีไดรับการยกยองจากสังคม และมีหนาที่การงานที่
เหมาะสม เห็นคุณคาของความเปนมนุษยมากกวาระเบียบขอบังคับ จะทําให
ประเทศเจริญ 

(5) ในแตละกรมควรกําหนดกรอบแนวทางประพฤติปฏิบัติ สําหรับเจาหนาที่ของ
หนวยงานควรมี Code of ethics (Code of conduct?) ของแตละหนวยเพื่อเปน
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กรอบแนวทางของเจาหนาที่ในแตละหนวยโดยใหเกิดจากความคิดโดยรวมของ
ขาราชการในหนวยงานนั้นๆ เพราะสิ่งเหลานี้ตองกระทําโดยความสมัครใจของ
ตนเอง ถาใหคนอื่นกําหนดก็อาจจะไมไดผลจริงจัง 

(6) คุณคาของขาราชการไทย หมดความภาคภูมิ เร่ิมจากระบบ PC และสิ่งแวดลอมที่
ตามมา 

(7) ในปจจุบันนี้วงราชการมีการทุจริตคอรัปชั่นและการหาประโยชนเขาพกเขาหอ
กันมาก สาเหตุมาจากการเมือง ซ่ึงตองใชเงินลงทุนดังนั้นขาราชการบางพวกจึง
เปนเครื่องมือใหนักการเมือง ดังนั้นการบริหารราชการแผนดินจึงไมสมควรให
ขาราชการการเมืองโดยเฉพาะที่มาจากการเลือกตั้งมาเปนรัฐมนตรี รัฐมนตรีชวย 
ฯลฯ เปนตน ดังนั้นการแตงตั้งคณะรัฐมนตรี จึงควรจะแตงตั้งคณะกรรมการสรร
หา (เชน กกต.) เพื่อเลือกสรรบุคคลที่มีความรู ประสบการณ มีคุณธรรม ความ
ซ่ือสัตย  สุจริต  ฯลฯ  จากบุคคลภายนอก  ซ่ึงไม เกี่ ยวของกับ  ส .ส .  หรือ
นักการเมืองที่ใชคุณภาพและคุณธรรม (บางสวน) 

(8) อ.ก.พ. กระทรวง ควรดูแลเฉพาะเรื่องวินัยในระดับสูงเทานั้น สวนบุคลากร
ทั่วๆไปใหองคกรอื่นๆ ดูแลแทนในระดับกรมได 

(9) หากมีสภาวิชาชีพดูแลจะชวยลดเรื่องวินัยไปไดมาก 
(10)  การพิจารณาโทษทางวินัยของระบบขาราชการไทย ยังมีจุดออนตรงที่สวนใหญ

อยูภายใตอํานาจทางการเมือง ทําใหบางครั้งการพิจารณาอาจจะไมเปนธรรม 
ชวยเหลือพรรคพวกโดยเหตุผลทางการเมือง ควรปรับระบบใหอํานาจทางการ
เมืองเขามาไดนอยที่สุดทั้งทางตรงและทางออม 

(11)  ขณะนี้องคกรของขาราชการพลเรือนกําลังมีการปรับปรุงเพื่อใหมีการทํางานที่มี
ผลสัมฤทธมากขึ้น เพราะฉะนั้นการศึกษานี้ นาจะชวยไดเปนอยางมาก 

(12)  ควรใชมาตรฐานเดียวกันสําหรับขาราชการทุกประเภท ครู การเมือง พลเรือน 
ฯลฯ ยกเวนกลาโหม 

(13)  ควรมีกลยุทธในการใหผูบริหารระดับสูงของกรมเขาใจในปรัชญาการลงโทษ
ทางวินัย และเอาใจใสรับผิดชอบ ตลอดจนใหความสําคัญในเรื่องวินัยของ
ขาราชการในสังกัดไดนานกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 

(14)  ควรเริ่ม (campaign) เร่ืองจรรยาบรรณ/ การรักษาวินัยอยางจริงจัง รวมท้ังให
ผูบังคับบัญชาเอาใจใส ผูทําผิดตองไดรับการลงโทษอยางเหมาะสม และไมลาชา
เกินไป 

(15)  ระบบขาราชการไทยไดรับผลกระทบในทางลบจากระบบจากระบบเศรษฐกิจ 
ตลาดเสรี  ทุนนิยมที่ เหินหางจากจริยธรรม  และผลประโยชนสาธารณะ 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนสวนใหญที่ดอยโอกาสและเปนเบี้ยลาง พลัง
เคลื่อนไหวที่ชัดเจน เปนรูปธรรมตอเนื่องไมลดละของภาคประชาสังคมจะเปน
ทางเลือกใหมสําหรับตรวจสอบและ sanction การบริหารราชการที่สงผลทางลบ
ตอผลประโยชนสาธารณะ 

(16)  มาตรฐานการปองปรามคือ  การปองกันมิใหประทําผิดในขณะที่อาจจะกระทํา
ผิดตางๆอยางทันการณ ควรจะไดนํามาใชในรูปแบบตางๆ ตามสภาพการ
ประพฤติปฏิบัติผิดวินัยที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

(17)  อ.ก.พ. กระทรวง ควรเพิ่มการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 15 (1) (3) และ (4) ให
มากขึ้น มาตรา 15 (1) = พิจารณากําหนดนโยบายและระบบการบริหารงาน
บุคคล ตลอดจนระเบียบปฏิบัติราชการในกระทรวง มาตรา 15 (3) = พิจารณา
ปรับปรุงระบบโครงสรางการบริหารงาน การจัดและพัฒนาสวนราชการใน
กระทรวง และมาตรา 15 (4) = พิจารณากําหนดนโยบายกํากับดูแล และสงเสริม
เกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการภายในกระทรวง  เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(18)  หากวิเคราะหรายงานประจําปของกระทรวงจะพบวา อ.ก.พ. กระทรวงทํางาน
หรือไม ทํางานอยางไร มีผลงาน outcome แคไหน 

(19)  การที่จะใหทุกคนทําดี ก.พ. ควรกําหนดความเสมอภาคในการเปนขาราชการให
เทาเทียมกันเสียกอน เชน ขาราชการทุกประเภทเริ่มเขารับราชการควรมี
เงินเดือนเทากัน เกษียณควรมีเงินบํานาญฐานเดียวกัน สวนเงินเพิ่มพิเศษขึ้นอยู
กับสวัสดิการของแตละหนวย อายุราชการสองเทาควรเลิกนํามาใชในการคิด
บํานาญ 

(20)  ควรสรางจิตสํานึกใหมีความรับผิดชอบในหนาที่ ไมแสวงหาเงินโดยใชอํานาจ
หนาที่ ใหมีความออนนอมถอมตน ใหตระหนักในรายไดรายจาย ไมสุรุยสุราย 
หากผูใดมีความประพฤติที่ใชเงินเกินตัว ควรไดรับการพิจารณาวาจะใชอํานาจ
หนาที่แสวงหาประโยชน 

 
  3. ขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับองคประกอบหลักและองคประกอบยอยในประเด็น
พฤติกรรมที่กระทําผิด/ ปลอดจากการกระทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ 

 เชนเดียวกันกับในกรณีขององคประกอบหลักและองคประกอบยอยในประเด็น
พฤติกรรมคอรัปชั่น/ ปลอดจากคอรัปชั่น และในประเด็นพฤติกรรมที่กระทําผิดวินัย/ ปลอดจาก
การกระทําผิดวินัย องคประกอบหลักและองคประกอบยอยของพฤติกรรมที่กระทําผิด/ ปลอดจาก
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การกระทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ (E 301-E304) มีความถูกตอง แมนตรง และ
มีความเชื่อถือไดคอนขางมาก แตถาจะใหสมบูรณยิ่งขึ้นควรเพิ่มกลุมเปาหมายของทุกกระทรวง 
ทบวง กรม และควรเพิ่มประเด็นการกระทําผิด/ ปลอดจากกระทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและ
จรรยาบรรณ และควรใชเครื่องมือและแบบสอบถามของ J.D Straussman (Straussman,1985) ที่แนบ
มานี้ดวย 

สําหรับขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับองคประกอบหลัก และองคประกอบยอยในประเด็น
พฤติกรรมที่กระทําผิด/ ปลอดจากการกระทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยม จรรยาบรรณและ
แบบสอบถามหรือ check list เพิ่มเติม ไดนํามาเสนอไวแลวขางลางนี้ (ขอมูลสวนนี้ไดมาจาก ติน 
ปรัชญพฤทธิ์ “ประสิทธิภาพของขาราชการไทย: พิจารณาจากแงมุมของการบริหารกฎหมาย วินัย มาตรฐาน
วิชาชีพนิยม และจริยธรรม/ จรรยาบรรณ” 2545 หนา 26-30 เปนคําบรรยายที่ใชสอนนิสิตนักศึกษาปริญญาโท-
เอก ทั่วประเทศ) 

3.1 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่กระทําผิด/ ปลอดจากการกระทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยม  
สมมติฐานที่สําคัญประการหนึ่งของการทําวิจัยคร้ังนี้ก็คือ การที่ขาราชการคอรัปชั่นและ/หรือทํา
ผิดวินัยมากมายในปจจุบันนี้นั้นสืบเนื่องมาจากขาราชการขาดวิชาชีพนิยมหรือความเปนมืออาชีพ 
(Professionalism/ Professional)  

วิชาชีพนิยม ความเปนมืออาชีพ หรือ Professionalism/Professional หมายถึง องคความรู/ 
บุคคลที่มีความรอบรูหรือวิธีปฏิบัติของตนวาเปนสิ่งที่มีคา และพยายามผลักดันใหสาธารณชน
ยอมรับมาตรฐานอาชีพและการประกอบอาชีพของตน ซ่ึงนักวิชาการสวนใหญเห็นวาหากระบบ
ราชการและขาราชการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพนิยม จะทําใหความไรประสิทธิภาพและ
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคทั้งมวลลดนอยลงหรือหมดสิ้นไปในที่สุด และตามความเห็นของ G. 
Ritzer and H.M. Trice นั้น วิชาชีพนิยมความเปนมืออาชีพ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของมือ
อาชีพ (professional) มีองคประกอบที่สําคัญอยู 18 ประการคือ 

(1) มีการประกอบอาชีพเต็มเวลา รับเงินเดือน  มีไวรับคาจางเปนรายวัน 
(2) มีแผนการศึกษาที่จัดโดยสมาคมวิชาชีพ โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย 
(3) มีการจัดตั้งสมาคมวิชาชีพที่กฎหมายรองรับสถานภาพของวิชาชีพนั้นๆ 
(4) มีจริยธรรม/ จรรยาบรรณวิชาชีพ (องคประกอบหนึ่งของจริยธรรม/ จรรยาบรรณ) 
(5) มีองคความรูที่เปนระบบ หรือมีการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป 
(6) เปนที่ยอมรับของสังคม 
(7) มีความรอบรูในวิชาชีพ 
(8) มีการใหบริหารตามมาตรฐานวิชาชีพ 
(9) มีความเปนอิสระในการประกอบวิชาชีพ 
(10) ไดรับการศึกษาตรงตามการประกอบอาชีพ 
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(11) มีผูคอยใหการสนับสนุนในการประอบอาชีพ 
(12)  มีการวางแผนลวงหนาที่จะประกอบวิชาชีพ 
(13)  มีความตั้งใจอยางแนวแนที่จะเขาสูตลาดแรงงานในอาชีพนั้นๆ 
(14)  มีความกระตือรือรนในวิชาชีพ 
(15)  การประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  (องคกระกอบหนึ่งของจริยธรรม /

จรรยาบรรณ) 
(16)  มีความจงรักภักดีและมีความผูกพันในวิชาชีพ 
(17) มองเห็นอนาคตในการประกอบอาชีพ 
(18)  มีความเจริญกาวหนาในวิชาชีพของตน 
 

 อยูในระดับปานกลาง คอนขางสูง หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาคุณธรรมของขาราชการไทย
ประเด็นนี้อยูในระดับปานกลาง 

 
ผูเขียนไดลองรวบรวมขอมูลไทย เพื่อพิสูจนสมมติฐานของ Ritzer and Trice และพบวาใน

ภาพรวมหนึ่งเมื่อวัดจากเกณฑทั้ง 18 เกณฑขางตน วิชาชีพนิยมของระบบขาราชการไทยในชวงป 
2435-2535 (100 ป) เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย คือ รอยละ 10 เทานั้น และผูเขียนสงสัยวาจะดวยเหตุนี้
หรือไมที่ประสิทธิภาพของระบบราชการและขาราชการไทยยังเปนปญหาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
สวนมาตรการที่จะควบคุมวิชาชีพนิยมนั้น ผูเขียนจะนําไปกลาวพรอมๆ กับมาตรการที่จะนําไปแกไข
พฤติกรรมเกี่ยวกับจริยธรรม/ จรรยาบรรณ ทั้งนี้เพราะวาวิชาชีพนิยมและจริยธรรม/จรรยาบรรณเปน
เร่ืองที่คาบเกี่ยวกัน หรืออาจจะกลาวไดวาการมีจริยธรรม/จรรยาบรรณ เปนองคประกอบยอยของ
วิชาชีพนิยม (โปรดสังเกตวาการมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณวิชาชีพในขอที่ (4) และการประพฤติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพในขอที่ (15) ของวิชาชีพนิยมขางตน เปนองคประกอบที่สําคัญของจริยธรรม/ 
จรรยาบรรณของมืออาชีพ ซ่ึงจะไดกลาวตอไปในขอที่ 3.2 

 
3.2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทําผิด/ ปลอดการกระทําผิดจริยธรรม/ จรรยาบรรณ 
 จริยธรรม/ จรรยาบรรณมีลักษณะคาบเกี่ยวกับวิชาชีพนิยม กลาวคือ ทั้งสองประเด็น

นี้ เปนมาตรการที่ใชกํากับดูแลพฤติกรรมโดยเปดโอกาสใหขาราชการไดควบคุมตนเอง หรือเปนการ
ควบคุมภายใน (internal control) ไมถูกแทรกแซงจากภายนอก 

 จริยธรรม/ จรรยาบรรณ (ethics) หมายถึง ศีลธรรมประจําวิชาชีพ (professional) แบบ
สมัครใจโดยปราศจากการแทรกแซงหรือคุกคามจากภายนอก จริยธรรม/ จรรยาบรรณจึงเปน
องคประกอบยอยของวิชาชีพนิยม ก็เปนองคประกอบยอยของความรับผิดชอบทางสังคม (social 
responsibility) อีกชั้นหนึ่ง ซ่ึงโดยหลักการแลวการมีหรือไมมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณมีความสัมพันธ
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กับการมีหรือไมมีพฤติกรรมที่พึงประสงคและการมีหรือไมมีประสิทธิภาพของระบบราชการและ
ขาราชการดวย 

เทาที่ผูเขียนลองสํารวจดูพบวา ทฤษฎีจริยธรรม/ จรรยาบรรณมีอยู 17 ทฤษฎี แต
ทฤษฎีทั้ง 17 ทฤษฎีนี้สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม ของทฤษฎีหรือที่ผูเขียนมักจะใชคําวา “3 R’s + 
M” (Result, Relationship, and Rule (promise) + Means) ดังนี้ 

(1) กลุมทฤษฎีที่เนนผลลัพธหรืออรรถประโยชน (result or utility)  ทฤษฎีกลุมนี้
มองวา ขาราชการที่มีจริยธรรม/ จรรยาบรรณคือ ขาราชการที่ปฏิบัติงานให
เกิดผลดีและมีประโยชนทั้งตอตนเองและสวนรวม 

(2) กลุมทฤษฎีที่เนนความสัมพันธ (relationship) ทฤษฎีกลุมนี้มองวาขาราชการที่มี
จริยธรรม/ จรรยาบรรณ คือขาราชการที่มีความสัมพันธที่ดีกับกลุมคนอยางนอย
ที่ สุด  4  กลุมดวยกันคือ  ความสัมพันธที่ดีกับคนที่อยู ในระดับเดียวกัน  
ความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชา  ความสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา  และ
ความสัมพันธที่ดีกับประชาชน ลูกคาหรือผูที่มีสวนไดเสียกับระบบราชการ 

(3) กลุมทฤษฎีที่เนนกฎ ระเบียบ หรือคํามั่นสัญญา (rule/promise) ทฤษฎีกลุมนี้มอง
วา ขาราชการที่มีจริยธรรม/ จรรยาบรรณ คือขาราชการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ แบบแผน สัญญาหรือคํามั่นสัญญาที่ใหไวกับผูอ่ืน 

(4) กลุมทฤษฎีที่เนนวิธีการและขั้นตอน (means) ทฤษฎีกลุมนี้มองวาขาราชการที่มี
จริยธรรม/ จรรยาบรรณ คือขาราชการที่ปฏิบัติตนตามวิธีการและขั้นตอนที่ผูนํา
ศาสนา หรือผูเปนพระเจาไดกําหนดไวอยางครบถวนและเครงครัด สวนผลของ
การกระทําจะเปนเชนไร เปนเพียงประเด็นรอง 

ในทางการบริหารนั้น เชื่อกันวาระบบราชการและขาราชการมีวิชาชีพนิยมและจริยธรรม/ 
จรรยาบรรณ จะทําใหมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลดลงหรือหมดไปในที่สุด  และผลในทางบวกที่
ตามมาก็คือ ทําใหระบบราชการและขาราชการมีประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
ซ่ึงจะเปนผลดีตอประเทศชาติและประชาชนในองครวม 

สําหรับมาตรการในการควบคุมภายในหรือเปดโอกาสใหระบบราชการและขาราชการ
ควบคุมตัวเองโดยผานวิชาชีพนิยม และจริยธรรม/จรรยาบรรณ (internal control) นั้น มีผูเสนอไว
หลายประการและครอบคลุมถึงการพยายามผลักดันใหระบบราชการและขาราชการมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม (social responsibility) วิชาชีพนิยม (professionalism) จริยธรรม/ จรรยาบรรณ (ethics) การ
เจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท (Following Royal Footstep) การบริหารจัดการที่ดี (good governance)  
คานิยมสรางสรรค (core or creative values) เมืองไทยใสสะอาด (Clean Thailand)  เจริญรอยตาม
แบบอยางที่ดี(role model) และการฝกอบรม(education and training) ตลอดจนการดึงเอาประชากรมา
เปนแนวรวม (citizen participation) ทั้งนี้เพราะเชื่อวาหากสามารถผลักดันนําเอามาตรการเหลานี้มาใช
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อยางไดผลแลว  พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของระบบราชการและขาราชการจะลดลง  และ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานจะเพิ่มสูงขึ้นอยางแนนอน เพราะนอกจากจะสามารถลดความสูญเสีย
และสูญเปลาไดแลว ยังทําใหระบบราชการ และขาราชการมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น 

อยางไรก็ดี พฤติกรรมที่กระทําผิด/ปลอดจากการกระทําผิดโดยเฉพาะพฤติกรรมที่ปลอดจาก
การ กระทําผิดจรรยาบรรณนั้นเปนเรื่องที่ปลูกฝงกันยากมาก ไมวาจะโดยการใหการศึกษาและ
ฝกอบรม ซ่ึงในตางประเทศนั้น พบวา การใหการศึกษาและฝกอบรมนั้นอยางมากที่สุด จะไดผลไม
เกินรอยละ 10 และจะตองใหการศึกษา/ฝกอบรมเมื่ออายุยังนอย หรือที่รูจักกันในนามของ formative 
years  หรือ tabula rasa ซ่ึงในสังคมตะวันตกอยูในวัยที่ไมเกิน 13 ปหรือต่ํากวานี้ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
ไดวาการใหศึกษา/ฝกอบรม เกี่ยวกับจรรยาบรรณจะตองใชความอดทน ส้ินเปลือง และเสียเวลา แตก็
ยังดีกวาที่ไมไดทําอะไรเสียเลย (Wakefield ,1976)  ซ่ึงที่คนพบนี้สอดคลองกับผลวิจัยที่ผูวิจัยไดประเมิน
วิชาชีพนิยม และจรรยาบรรณของระบบราชการและขาราชการไทยในระหวางป พ.ศ.2435-2535 และ
พบวาวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณของระบบราชการและขาราชการไทยอยูในระดับปานกลางและ
เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 10 ตลอดระยะเวลา 100 ป (ติน ปรัชญพฤทธิ์,2536) 
 
 3.3  แบบสอบถาม/checklist เพิ่มเติมเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทําผิด
จรรยาบรรณ/วิชาชีพนิยม แบบสอบถามนี้คอนขางจะครอบคลุม 3Rs+M มากกวาที่ปรากฏอยูใน
รายงานฉบับสมบูรณ และแบบสอบถาม/checklist ดังกลาวไดเคยลองไปดวยตนเอง และเคยใหนิสิต
นักศึกษาปริญญาโทหลายมหาวิทยาลัยใชเปนเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงปรากฏวาเปน
เครื่องมือใชไดถูกตอง แมนตรงและมีความเชื่อถือไดคอนขางสูง แบบสอบถามดังกลาวได แนบ
มาแลวขางลางนี้ 
 แบบสอบถามดังกลาวสามารถใชเปนเครื่องมือในการตอบคําถามวา “Are you an Ethical 
Public  Employee?”  และจากการนําเอาแบบสอบถามนี้ไปใชดวยตนเองและมอบหมายใหนิสิต 
นักศึกษาหลายมหาวิทยาลัยนําไปใช และแมลองนําระบบสอบถามนี้ทดสอบระดับจรรยาบรรณให
หลังเรียน ก็พบซ้ําแลวซํ้าเลาวาคุณธรรมของบุคคลเหลาหรืออยูในระดับปานกลาง (คือคะแนน 15-20 
)  
 กลาวโดยสรุป “เมื่อที่เอาขอมูลทุติยภูมิทั้ง 3 กลุมมาพิจารณาคราว ๆในภาพรวม ก็จะพบวา 
คุณธรรมประเด็น “หนวยงานปลอดคอรัปชั่น” (E1) จะอยูในระดับต่ํา คุณธรรมประเด็น”หนวยงาน
ปลอดจากการกระทําผิดวินัย” (E2) ก็อยูในระดับต่ําเชนเดียวกัน จะมีเพียงคุณธรรมในประเด็น 
“หนวยงานปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ” (E3) เทานั้นที่อยูในระดับ
ปานกลางและถาจะพิจารณาถึงการนําเอาเครื่องมือ/ Checklist ไปเก็บรวบรวม ทั้งเกี่ยวกับมิติหลัก
คุณธรรมของแนวความคิดการบริหารจัดการที่ดีของหนวยงานในวันขางหนา ผูวิจัยขอเสนอวาควรจะ
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ใชแบบสอบถาม/Checklist ของ J.D. Straussman จะดีที่สุด เพราะแบบสอบถามทั้ง 10 ขอนั้น 
นอกจากจะครอบคลุมประเด็นทั้งหมดของ E3 (3R’s+M)แลวยังรวมถึงประเด็นตาง ๆ ที่กลาวไวใน 
E1 และ E2 ดวย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาแบบสอบถามของ Straussman เปนแบบสอบถามที่ไมมี
ลักษณะเปน Personal สําหรับคําถามที่  sensitive ซ่ึงผูตอบอาจตอบตรงกับความเปนจริงมากขึ้น 
อยางไรก็ดี ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม(ปฐมภูมิ) ควรจะพิจารณาควบคูไปกับขอมูลทุติยภูมิดวย 
 

5.3  หลักความโปรงใส 
ความโปรงใสเปนองคประกอบอยางหนึ่งของความสุจริต  ความโปรงใสไมไดหมายถึง 

การปลอดคอรัปชั่น   ความโปรงใสเปนองคประกอบในทางตรงกันขามอยางหนึ่งของการทุจริต
คอรัปชั่น  เมื่อมีความโปรงใสมากความทุจริตคอรรัปชั่นรวมทั้งความดอยประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานจะลดลง  กลาวอีกนัยหนึ่งพฤติกรรมคอรัปชั่นจะปรากฏมากในหนวยงานที่มีการผูกขาด
อํานาจหนาที่ (monopoly of authority--M) และการใชดุลพินิจมาก (discretion--D) แตมีภาวะพรอมรับ
ผิด (accountability--A) นอย และมีความโปรงใส (transparency--T) นอย  ดังนี้ 

C = M + D – A - T 

โดย C   =   Corruption    (คอรัปชั่น) 
 M  =   Monopoly  (การผูกขาด) 
 D   =   Discretion  (การใชดุลพินิจมาก) 
 A   =   Accountability (ภาวะพรอมรับผิด) 
 T   =   Transparency (ความโปรงใส) 

 การทุจริตคอรัปชั่นใหความหมายในเชิงลบและมีความหมายถึงการมีอันตรายซอนอยู อันตราย
เหล านั้ น เกิ ดจากความไม โปร ง ใสหรื อความทึบของการผู กขาด   จากการใชดุ ลพินิ จ 
ที่ปราศจากการอธิบายความที่แจงชัด   ในลักษณะเชนนี้ความโปรงใสเปนคําศัพทที่ใหแงมุมของ
ความรูสึกในเชิงบวกและความสบายใจ หากมีความโปรงใสมากอัตราการทุจริตคอรัปชั่นจะต่ําลง  และ
หากกิจกรรมใดมีความโปรงใสมากก็มักจะมีความสบายใจในเรื่องนั้นๆ มากขึ้น 

 ดังนั้น การพิจารณาระดับความโปรงใสของประเทศจึงสามารถใชระดับของการคอรัปชั่นได
โดยอนุโลมใหใชเครื่องมือที่องคเพื่อความโปรงใสนานาชาติจัดทําขึ้นทุกป  นั่นคือ  ดัชนีช้ีวัด 
คอรัปชั่นขององคกร  Transparency  International  ดังปรากฏในภาพและตารางตอไปนี้   
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ภาพที่ 5-3 แสดงดัชนีความเชื่อในเรื่องคอรัปชั่น  (Corruption Perception Index, CPI) 

ที่มา : Transparency International 

ตารางที่ 5-14 แสดงการเปรียบเทียบ ความเชื่อในเรื่องคอรัปชั่นของประเทศตางๆ 

 

 

จากภาพและตารางขางตน สามารถอธิบายระดับความเชื่อของประชาชนในเรื่องคอรัปชั่นใน
แตละปไดตัวเลขที่สูงขึ้นแสดงความเชื่อวาคอรัปชั่นลดลง  แตมิไดลดลงมากเปนเวลานาน ตัวเลขยิ่ง
มาก แสดงถึงความโปรงใสที่มีมากซึ่งประเทศไทยยังอยูในระดับที่ไมนาพอใจ  
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ป ไทย # Surveys Variance ฟลิปปนส สิงคโปร ญ่ีปุน เกาหลีใต มาเลเซีย อินโดนีเซยีเวียดนาม

2538 2.79 7 1.69 2.77 9.26 6.72 4.29 5.28 1.94 n.d.

2539 3.33 10 1.24 2.69 8.8 7.05 5.02 5.32 2.65 n.d.

2540 3.06 6 0.14 3.05 8.66 6.57 4.29 5.01 2.72 2.79

2541 3 11 0.7 3.3 9.1 5.8 4.2 5.3 2 2.5

2542 3.2 12 0.7 3.6 9.1 6 3.8 5.1 1.7 2.6

2543 3.2 11 0.6 2.8 9.1 6.4 4 4.8 1.7 2.5

2544 3.2 12 0.9 2.9 9.2 7.1 4.2 5 1.9 2.6

ท่ีมา : www.transparency.org/cpi 

คะแนนจาก 1- 10 คะแนน
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5.4  หลักการมีสวนรวม 
 สําหรับขอมูลทุติยภูมินั้น เนื่องจากยังไมมีการเก็บรวบรวมในเรื่องของการมีสวนรวมไวอยาง
เปนระบบ  ไมวาในเรื่องของการใหขอมูลขาวสาร  การรับฟงความคิดเห็นประชาชนของหนวยงาน   
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือ การพัฒนาความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชน แต
อยางไรก็ดี หากจะใชขอมูลทุติยภูมิแลว  ส่ิงที่ควรพิจารณาเพื่อทําการรวบรวมจัดเก็บ เพื่อใหเปน
ตัวช้ีวัดการมีสวนรวม ผูวิจัยขอเสนอการใชขอมูลทุติยภูมิตอไปนี้ 

  5.4.1  การใหขอมูลขาวสาร   เก็บรวบรวมมาจาก 

-  สถิติการมีผูมาขอขอมูลของหนวยงานเปนรายป  

    -  สถิติงบประมาณที่ใชเพื่อการใหขอมูลขาวสาร  ไมวาเปนการจัดพิมพเอกสาร
เผยแพร  การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ  รวมทั้ง การจัดประชุมซึ่งหากสามารถรวบรวมไดจาก 
ทุกหนวยงาน  รวมเปนงบประมาณของประเทศ และทําการจัดเก็บทุกๆ ป จะสามารถบอกแนวโนม
ของการใหความสําคัญในดานนี้ได 
 

  5.4.2  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนของหนวยงาน เก็บรวบรวมจาก 

   -  สถิติการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชนของหนวยงานตางๆ การจัด
ประชาพิจารณ 

  -  สถิติหนังสือตางๆ หรือหลักฐานการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนตอ
หนวยงานตางๆ 

   -  จํานวน Website ตางๆ ของหนวยงานที่เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
เขามาและสถิติผูแสดงความคิดเห็น 

  5.4. 3. การใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

   ในชั้นนี้ยังไมมีการรับรองที่เปนทางการไว  แตหากจะมีการรวบรวมตอไป  ผูวิจัยขอ
เสนอใหเก็บรวบรวมขอมูลตอไปนี้ 

   จํานวนคณะกรรมการที่มีสวนรวมในการตัดสินใจหรือนําไปสูการตัดสินใจใน
โครงการตางๆ ของรัฐ ที่ผูแทนของประชาชนไดมีโอกาสเขาไปเปนกรรมการ  และสัดสวนของ
ประชาชนตอคณะกรรมการทั้งหมด 

 นอกจากนี้ผูวิจัยยังขอเสนอใหใชสถิติการเลือกตั้งของประชาชนเปนการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ  เลือกผูที่จะมาทําหนาที่นิติบัญญัติ  และบริหาร  จัดเปนสวนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจ
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เชนกัน  ดังตัวอยางในตารางที่ 5-5 และภาพที่ 5-4 แสดงสถิติการใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชนที่มี
จํานวนมากขึ้น  เปนการตื่นตัวของประชาชนในการเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ เปนการมีสวน
รวมในกระบวนการตัดสินใจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

 
ตารางที่ 5-15  การออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งท่ัวไปตัง้แต พ.ศ. 2476 – ปจจุบัน 
ครั้งที่ การเลือกตั้งเมื่อ ผูมีสิทธิออกเสียง ผูไปใชสิทธิเลือกตั้ง รอยละ :  

ผูไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
 (วัน เดือน ป) (คน) (คน)  

1 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 4,278,231 1,773,532 41.45 

2 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 6,123,239 2,462,535 40.22 

3 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 6,310,172 2,210,332 35.03 

4 6 มกราคม พ.ศ. 2489 6,431,827 2,091,788 32.52 

5 29 มกราคม พ.ศ. 2491 7,176,464 2,117,464 29.51 

6 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2495 7,602,591 2,461,291 32.37 

7 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2500 9,859,039 5,668,566 57.50 

8 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 9,911,118 4,370,586 44.10 

9 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512 14,820,080 7,285,832 49.16 

10 26 มกราคม พ.ศ. 2518 18,343,486 9,473,320 51.64 

11 4 เมษายน พ.ศ. 2519 20,623,430 9,072,629 43.99 

12 22 เมษายน พ.ศ. 2522 22,581,780 9,913,401 43.90 

13 18 เมษายน พ.ศ. 2526 24,224,470 12,295,339 50.76 

14 27 กรกฎาคม พ.ศ.2529 26,224,305 16,070,957 61.28 

15 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 26,658,638 16,944,931 63.56 

16 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 32,436,283 19,216,466 59.24 

17 13 กันยายน พ.ศ. 2535 31,855,156 19,760,377 62.03 

18 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 37,817,983 23,462,746 62.04 

19 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 38,564,593 24,070,750 62.42 

20 4 มีนาคม พ.ศ. 2543 42,557,583 30,593,259 71.89 

21 6 มกราคม พ.ศ. 2544 42,875,036 29,925,432 69.80 

ที่มา   : เชาวนะ  ไตรมาศ, 2542 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ภาพที่ 5-4 แสดงแนวโนมการใชสิทธิเลือกตั้ง                                                           หนวย :  รอยละ 

 

 4. การพัฒนาความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชนเชนกันในเรื่องการพัฒนา
ความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชนนี้  ผูวิจัยเสนอใหมีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี ้

 - งบประมาณที่หนวยงานใชในการจัดซื้อจัดหาบุคลากร ทรัพยากรตางๆ ตลอดจนจดักจิกรรม
รวมถึงชองทางเพื่อใหบริการแกประชาชน  เพื่อเพิ่มความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชน 

 

  ดังนั้นหากจะมีการใชขอมูลทุติยภูมิแลว ผูวิจัยเห็นวาทางการจําเปนตองมีการเริ่มรวบรวม
ขอมูลนับแตบัดนี้   แตอยางไรก็ดี ขอมูลทุติยภูมิอยางเดียวไมสามารถอธิบายระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนไดทั้งหมดและถูกตอง  ผูวิจัยจึงยังคงยืนยันวาการใชขอมูลปฐมภูมิตามที่ผูวิจัยจัดทํานี้
เหมาะสมแลว  สามารถนํามาประกอบกับขอมูลทุติยภูมิที่จะรวบรวมตอไปไดอยางดี 
 

5.5 หลักสํานึกรับผิดชอบ 
 ในหลักนี้การนําขอมูลทุติยภูมิที่มีอยูแลวของหนวยงานตางๆ มาปรับใชไดในบางสวนที่เปน
ขอเท็จจริงซึ่งไดมีการบันทึกไว หรือมีเอกสารชัดเจน เชน หนวยงานดังกลาวมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
งานยอยใหทุกคนรับผิดชอบ มีการทําองคประกอบยอยเชนตัวกําหนดชวงเวลาเปาหมายยอยๆ หรือมี
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การกําหนดวิธีการและขั้นตอนในการจัดสรรทรัพยากรอยางชัดเจน มีการตั้งเกณฑการประเมินผลและ
ใหรางวัลอยางชัดเจนและประกาศใหทุกคนรับทราบ หรือมีมาตรการจัดการกับผูที่ไมมีผลงาน หรือมี
การจัดทําแผนการสํารอง เปนตน ซ่ึงเราอาจตรวจวาในชวงนั้นๆ มีการทําดังกลาวหรือไม เพราะมี
ประกาศ หรือรายงานผลการทํางานแจงไว  แตถาเปนขอมูลสวนที่ตองถาม เนื่องจากตองถาม
ความรูสึก เชน การมีสวนรวมของสมาชิกในทีมงาน หรือ ขวัญกําลังใจ ในสวนของความรูสึกตางๆ 
เชน สมาชิกในทีมใหความรวมมือกัน หรือสมาชิกยอมรับการเปลี่ยนแปลง เชนนี้ จะใชขอมูลทุติยภูมิ
ไมได 

 การเก็บขอมูลโดยรวบรวมจากขอมูลทุติยภูมิที่มีอยูแลวมาใชในการประเมินระดับความมี
สํานึกรับผิดชอบในองคการสามารถทําได หากขอมูลเหลานั้นเปนขอมูลเอกสารเกี่ยวของกับเรื่องของ
ระบบการทํางาน อาทิ เชน ขอมูลเกี่ยวกับนโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงคขององคการ กระบวนการ
จัดการปญหาความขัดแยง ระบบการติดตามประเมินผล นโยบายการจัดสรรทรัพยากร มาตรการการ
จัดการผูไมมีผลงาน การมีแผนงานและแผนงานสํารอง เปนตน ขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องของ
พฤติกรรมการทํางานตางๆ จําเปนที่องคการจะตองทําการเก็บรวบรวมใหมเปนสวนใหญ เชน ขอมูล
เกี่ยวการสื่อสารในองคการ การใหความสนับสนุน ขวัญกําลังใจของบุคลากร การยอมรับซึ่งกันและ
กัน ความไวเนื้อเชื่อใจกัน เปนตน 

 
5.6 หลักความคุมคา 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถใชเปนแนวทางพัฒนาดัชนีวัดการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่ดีในระดับประเทศไดโดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิที่หนวยงานตางๆเก็บรวบรวมไวแลว ซ่ึงในที่นี้จะขอ
เสนอหลักเกณฑการวิเคราะหและกําหนดดัชนีวัดหลักความคุมคาระดับมหภาคในเบื้องตนพอสังเขป 
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาจัดทําหลักเกณฑการวัดความคุมคาระดับมหภาคที่สมบูรณตอไป 
 
 องคประกอบและดัชนีวัดความคุมคาระดับมหภาค 
 จากความหมายของ ”หลักความคุมคา” ที่กลาวมาแลวนั้นจึงกําหนดใหความคุมคามี
องคประกอบ 3 ประการคือการประหยัด การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และความสามารถ
ในการแขงขัน โดยมีดัชนีหลักในการวัด 12 ตัว ซ่ึงดัชนีหลักแตละตัวจะมีดัชนียอยในการวัดดัง
ตัวอยางในตารางที่ 5-6  
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ตารางที่ 5-16 แสดงองคประกอบและดัชนีวัดความคุมคาระดับมหภาค 
องคประกอบ ดัชนีหลัก(รวม 12 ตัว) ดัชนียอย(ตัวอยาง) 
1 การประหยัด 
 

1.1 ผลิตภาพ 
 

- ผลิตภาพแรงงานตอช่ัวโมง 
- ผลิตภาพของทุน 

 1.2 ผลตอบแทน - อัตราคาตอบแทนแรงงาน 
- คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง 

2.1 ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร -  ประสิทธิภาพปจจัยการผลิตรวม 
-  สัดสวนมูลคาเพิ่มการผลิตของภาค

การผลิตตางๆตอ GDP 
-  สัมประสิทธิ์การกระจายรายได 
-  สัดสวนการนําเขาปจจัยการผลิต

จากตางประเทศตอ GDP 
-  อัตราการวางงาน 
- จํานวนชั่วโมงการทํางานเฉลี่ยตอป

ของแรงงาน 

2 การใชทรัพยากรให
เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น
สูงสุด 

2.2  การพัฒนาทรัพยากร 
 
 
 
 

- งบประมาณการวิจัยภาครัฐ 
- จํานวนนักวิจัยตอ 10,000 คน 
- คาใชจายของรัฐในดานการศึกษา 
- คาใชจายของรัฐในดานสาธารณสุข 
- งบประมาณดานการฝกอบรมภาครัฐ 
- จํานวนผูใชอินเตอรเน็ต 

3 ความสามารถในการ
แขงขัน 

3.1 เศรษฐกิจมหภาค - อัตราการเจริญเติบโตที่แทจริงของ 
GDP 

- อัตราการออมตอ GDP 
- อัตราการลงทุนภายในประเทศตอ 

GDP 
- สภาพดุลการคาและดุลเดินสะพัด 
- สินเชื่อเพื่อการสงออก 
- อัตราเงินเฟอ 

 3.2 การพัฒนาตลาดการเงิน - อัตราสวนปริมาณเงิน M1 ตอ GDP 
- อัตราสวนสินเชื่อภาคเอกชนใน

ประเทศตอ GDP 
 3.3 ทรัพยากรมนุษย - อัตราการเพิ่มของประชากร 

- อายุขัยเฉลี่ย 
- อัตราการเรียนรู 
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องคประกอบ ดัชนีหลัก(รวม 12 ตัว) ดัชนียอย(ตัวอยาง) 
 3.4 ความสามารถของรัฐ - ปริมาณการลงทุนภาครัฐ 

- สัดสวนรายรับภาครัฐตอ GDP 
- ปริมาณหนี้สินภาครัฐ 
- ดุลงบประมาณ 
- สัดสวนการออมภาครัฐตอ GDP 

 3.5 โครงสรางพื้นฐาน - จํานวนหมายเลขโทรศัพทตอ 100 
คน 

- กําลังไฟฟา (กิโลวัตต ช.ม.ตอคน) 
- จํานวนทา เรือขนสงภายในและ

ระหวางประเทศ 
- ความยาวของถนนตอพ้ืนที่ 

 3.6 การพัฒนาวิทยาศาสตรและ
คโนโลยี 

- สัดสวนคาใชจายดาน R&D ตอ 
GDP 

- จํานวนนักวิทยาศาสตร, วิศวกร 
- จํานวนลิขสิทธิ์ที่ใหประชากรตอป 

 3 . 7   ทรัพย ากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

- ปริมาณ /สัดส วนพื้นที่ ป าไมต อ
ประชากร 

- -ปริ ม าณและจํ า น วนแหล งน้ํ า
สาธารณะ 

- ปริมาณขยะตอประชากร 
- มลภาวะทางน้ํา, อากาศ, เสียง 

 3.8 ความสามารถการบริหารจัดการ
ของภาคเอกชน 
 
 
 
 

- คาใชจายดาน R+D ภาคเอกชน 
- ปริมาณการใช TQM ในการบริหาร 
- ป ริ ม า ณ ก า ร ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ 
- ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ

ในการสงสินคาออก: RCA 
 
การคํานวณคาดัชนี 
 
1. การคํานวณคาดัชนียอย 
 ในการวัดหรือประเมินผลสําเร็จของดัชนียอยใดๆ โดยทั่วไป จะทําการนําผลงานที่ไดในเรื่อง
หรือดานนั้นเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว หรือเทียบกับเกณฑมาตรฐาน แลวคํานวณออกมาเปนคา
รอยละ สําหรับเกณฑมาตรฐานนี้ อาจจะใชเกณฑระดับสากล หรือเกณฑระดับประเทศที่อยูในภูมิภาค
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เดียวกับประเทศไทย นอกจากนี้เกณฑมาตรฐานอาจจะอยูในลักษณะกําหนดเปนเปาหมายสูงสุดกับ
เปาหมายขั้นต่ํา ซ่ึงเราอาจเขียนเปนสมการทางคณิตศาสตรไดดังนี้ (สศช, 2545 : ข-4 ถึง ข-5) 
 
 (1) ดัชนีความสําเร็จ  =    ผลงานที่ทําได      x 100 
          เปาหมายหรือเกณฑ 
 
     หรือ (2) ดัชนีความสําเร็จ  =  ผลงานที่ทําได –เปาหมายต่ําสุด     x100 
          เปาหมายสูงสุด – เปาหมายต่ําสุด 
 
 ตัวอยางเชน UNDP กําหนดเปาหมายอายุขัยเฉลี่ยสูงสุดที่แตละประเทศควรทําไดไวที่ 85 ป 
สวนเปาหมายต่ําสุดคือ 25 ป โดยในประเทศไทย ประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยเทากับ 72.9 ป และ 73.7 ป 
ใน พ.ศ. 2540และ 2544 ตามลําดับ ดังนั้นดัชนีอายุขัยของประเทศไทย จะคํานวณไดดังนี้ 
 ดัชนีอายุขัยป 2540  =  72.9 – 25   x 100 = 79.83% 
         85 – 25 
 
 ดัชนีอายุขัยป 2544  =  73.7 – 25   x 100 = 81.17% 
         85 - 25 
 
 แสดงวา ดัชนีอายุขัยของประชากรในประเทศไทยป 2544 ดีกวาป 2540 หรือในกรณีที่ไมมี
การกําหนดเกณฑมาตรฐานเปาหมายของสิ่งนั้นหรือเร่ืองนั้นมุงใหคาต่ําสุด ซ่ึงหมายความวาถาสิ่งนั้น
ยิ่งมีคานอยยิ่งดีการคํานวณดัชนีก็จะเปลี่ยนเปนดังนี้ 
 
 (3)  ดัชนีความสําเร็จ  =  เปาหมาย     x 100 
         ผลที่เกิดขึ้น 
 
 ตัวอยางเชน  อัตราการวางงาน ซ่ึงถามีคานอยเทาใด ก็ยิ่งจะดี แสดงวามีการใชทรัพยากรให
เกิดประโยชนมากขึ้น ดังนั้นถาสมมติวา อัตราการวางงานที่เหมาะสม หรือเปาหมายกําหนดไว 3% 
และปรากฏวา อัตราการวางงานของประเทศไทยเปน 4.36%  และ 3.23% ในป 2541และ 2544 
ตามลําดับ ดังนั้น ดัชนีการวางงานของประเทศไทยก็จะคํานวณไดดังนี้ 
 
 ดัชนีการวางงาน ป 2541  = 3  x 100 =  68.81% 
        4.36 
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 ดัชนีการวางงาน ป 2544  =  3     x 100 =  92.87% 
         3.23 
 แสดงวาดัชนีการวางงาน ป 2544 ดีกวา 2541 สะทอนวาการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนใน
ป 2544 มีมากกวาในป 2541 
 โดยสรุปคาดัชนียอยตางๆ ที่คํานวณไดนั้น ถายิ่งมีคาสูง และเขาใกล 100%  ก็จะยิ่งดี 
 
 2. การคํานวณดัชนีหลัก ดัชนีองคประกอบ และดัชนีความคุมคา 
  เนื่องจากถือวา ดัชนียอยตางๆ ของดัชนีหลัก มีน้ําหนักความสําคัญเทากันและมีความ
เปนอิสระตอกัน ฉะนั้นการคํานวณหาดัชนีหลัก จึงคํานวณโดยประยุกตจากสูตรของ UNDP ที่ใช
คํานวณดัชนีความยากจนของคน : Human Poverty Index (สศช, 2545 : ข-6) ดังนี้ 
HPI  =   P13 + P23 + P33    1/3 
   3 
โดยที่  HPI =  ดัชนีความยากจน 
P1,  P2,  P3 =  องคประกอบของ HPI ซ่ึงกําหนดใหมีน้ําหนักเทากัน จากสูตรของ UNDP ขางตน
สามารถนํามาประยุกตคํานวณหาดัชนีหลัก ดัชนีองคประกอบ และดัชนีความคุมคา ดังนี้ 
 
 2.1 ดัชนีหลัก  =   ผลรวมของดัชนียอยยกกําลังสาม      1/3 

    จํานวนดัชนียอย 
 
 ตัวอยางเชน ถาดัชนีหลัก “ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม” ป 2539 มีดัชนียอยในการชี้
วัดอยู 4 ตัว และสมมติใหดัชนียอยแตละตัวมีคาดังนี้ 
 ดัชนีพื้นที่ปา ป 2539  = 64% 
 ดัชนีแหลงน้ําสาธารณะ ป2539 = 69% 
 ดัชนีปริมาณขยะ ป 2539  = 81.8% 
 ดัชนีมลภาวะทางน้ํา ป 2539 = 62.5% 
 
เพราะฉะนั้นดัชนีหลัก “ทรัพยากรธรรมชาติ” =   (64)3 + (69)3 + (81.8)3 + (62.5)3   1/3 
                    4 
     =  70.172  
 2.2  ดัชนีองคประกอบ  =    ผลรวมของดัชนีหลักยกกําลังสาม   1/3 
          จํานวนดัชนีหลัก 
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 ตัวอยางเชน ถาดัชนีองคประกอบ “การประหยัด” ป 2543 มีดัชนีหลักในการชี้วัดอยู 2 ตัว 
และสมมติใหดัชนีหลักแตละตัวมีคาดังนี้ 
 ดัชนีผลิตภาพ ป 2543 =  62.8% 
 ดัชนีผลตอบแทน ป 2543 =  78% 
 เพราะฉะนั้น ดัชนีองคประกอบ “การประหยัด” =  (62.8)3  +  Z78)3   1/3 
        2 
       =  71.211 
 
 2.3  ดัชนีความคุมคา  =     (ผลรวมของดัชนีองคประกอบยกกําลังสาม    1/3 
         จํานวนดัชนีองคประกอบ 
 
ตัวอยางเชน การกําหนดดัชนีความคุมคา ป 2544  โดยใชดัชนีองคประกอบ 3 ตัว และสมมติใหดัชนี
องคประกอบแตละตัวมีคาดังนี้ 
 
 ดัชนีการประหยัด ป 2544    = 64% 
 ดัชนีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ป 2544 =  72% 
 ดัชนีความสามารถในการแขงขัน ป 2544   =  69% 
 
 เพราะฉะนั้น ดัชนีความคุมคา  =    (64) 3 +  (72)3  +  (69)3     1/3 

                            3 
      =  68.492 
 
 โดยสรุป คาดัชนีหลัก ดัชนีองคประกอบ และดัชนีความคุมคา ถายิ่งมีคาสูง และเขาใกล 
100%  ก็ยิ่งดี 
 
แหลงขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิของดัชนียอยตางๆ (ดังตัวอยางขางตน) นั้นสามารถเก็บไดจาก
หนวยราชการ และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานัก
พัฒนาระบบขอมูลเพื่อการวางแผน WTO, UNDP และ World Bank เปนตน 
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ตัวอยางในการคํานวณหาดัชนีความคุมคาของประเทศไทย ป 2543 
 
  จากแนวทางในการจัดทําดัชนีวัดความคุมคาระดับมหภาค ดังไดกลาวไวขางตนนั้น 
คณะผูวิจัยไดจัดเก็บขอมูลของตัวแปรตางๆ ที่ใชสําหรับการคํานวณหาคาดัชนีความคุมคาของ
ประเทศไทยเทียบกับกลุมประเทศอาเซียน ป 2543 มาเปนตัวอยาง อยางไรก็ตามเนื่องจากขอมูลตัว
แปรบางตัวของกลุมประเทศอาเซียนไมสามารถหาคาได จึงทําใหไมสามารถคํานวณหาคาดัชนีทุกตัว
ไดอยางสมบูรณ สําหรับขอมูลตัวแปรที่ใชคํานวณดัชนียอยของประเทศไทย และกลุมประเทศ
อาเซียน ป 2543 ปรากฏดังตารางที่ 1 ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 5-17 แสดง ขอมูลตัวแปรของประเทศไทยและกลุมประเทศอาเซียน สําหรับคํานวณดัชนี
ความคุมคา ป 2543 

ดัชนีองคประกอบ ดัชนีหลัก ขอมูลตัวแปรดัชนียอย ประเทศไทย กลุมอาเซียน 
1. การประหยัด 1.1 ผลิตภาพ 

 
1.2 ผลตอบแทน 

- ผลิตภาพของแรงงานตอช่ัวโมง 
- ผลิตภาพของทุน 
- อัตราคาตอบแทนแรงงาน (บาท) 

163.21 
5.08 

5,568.00 

n.a 
n.a 
n.a 

2. การใชทรัพยากร 
ใหเกิดประโยชน 
สูงสุด 

2.1 ประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากร 
 
 
 
 
 
2.2 การพัฒนาทรัพยากร 

- ประสิทธิภาพปจจัยการผลิตรวม 
- สัมประสิทธิ์การกระจายรายได 
- สัดสวนการนําเขาปจจัยการผลิตจากตางประเทศ
ตอ GDP 
- อัตราการวางงาน 
- จํานวนชั่วโมงการทํางานเฉลี่ยตอปของแรงงาน 
- จํานวนนักวิทยาศาสตรตอลานคน 
- คาใชจายของรัฐในดานการศึกษาตอ GDP 
- คาใชจายของรัฐในดานสาธารณสุขตอ GDP 
- จํานวนผูใหบริการอินเตอรเน็ตตอพันคน 

-1.25 
41.40 
59.00 

 
4.19 

2,613.00 
102.00 

4.80 
1.90 
1.10 

n.a 
39.4 

62.63 
 

n.a 
n.a 

573.60 
2.97 
1.07 
7.62 

3. ความสามารถใน 
การแขงขัน 

3.1 เศรษฐกิจมหภาค - อัตราการเจริญเติบโตที่แทจริงของ GDP  
- อัตราการออมตอ GDP 
- อัตราการลงทุนภายในประเทศตอ GDP 
- สภาพดุลการคาและดุลเดินสะพัด 
- อัตราเงินเฟอ 

2.30 
31.00 
19.50 

308.00 
1.40 

2.30 
18.30 

n.a 
n.a 

2.60 
 3.2 การพัฒนาตลาด

การเงิน 
- อัตราสวนปริมาณเงิน M1 ตอ  GDP 
- อัตราสวนสินเชื่อภาคเอกชนในประเทศตอ GDP 

12.40 
7.00 

n.a 
n.a 

 3.3 ทรัพยากรมนุษย - อัตราการเพิ่มของประชากร 
- อายุขัยเฉลี่ย 

1.70 
70.20 

2.20 
65.27 
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- อัตราการเรียนรู 95.50 84.76 
 3.4 ความสามารถของรัฐ - ปริมาณการลงทุนของรัฐตอ GDP 

- สัดสวนรายรับภาครัฐตอ GDP 
- ปริมาณหนี้สินภาครัฐ (ลานบาท) 
- ดุลงบประมาณ 

8.90 
15.30 

2,805,871.00 
- 75,882.30 

n.a 
n.a 
n.a 
n.a 

 3.5 โครงสรางพื้นฐาน - จํานวนหมายเลขโทรศัพทตอ 1,000 คน 
- กําลังไฟฟา (กิโลวัตต ชม.ตอคน) 
- จํานวนทาเรือขนสงภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ 
- ความยาวของถนนตอพ้ืนที่ 

92.00 
1,352.00 

168.00 
 

59,306.00 

113.90 
2,339.13 

n.a 
 

n.a 
 3 . 6  ก า ร พั ฒ น า

วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยี 

- สัดสวนคาใชจายดาน R&D ตอ GDP 
- จํานวนลิขสิทธที่ใหประชาชนตอป 

0.10 
3,000.00 

0.38 
n.a 

 3.7 ทรัพยากรธรรม- 
ชาติและสิ่งแวดลอม 

- พ้ืนที่ปาไมตอประชากร (ตร.กม. ตอ 1,000 คน 
- ปริมาณแหลงน้ําสาธารณะ (พันไร) 
- ปริมาณขยะตอประชากร (กก.) 
- มลภาวะทางอากาศ (พันตัน) 

2.11 
 

37,427.78 
221.74 

156,548.00 

n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 

 3.8 ความสามารถการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข อ ง
ภาคเอกชน 

- ปริมาณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ลานบาท) 35,137.00 n.a 

 
หมายเหตุ :  n.a  = ไมมีขอมูล 
ที่มา Human development report. 2002. Deepening democracy in a fragmented world UNDP 
 
วิธีคํานวณหาดัชนีความคุมคาระดับมหภาค 
  ในการวิธีคํานวณหาดัชนีความคุมคาระดับมหภาคนี้ จะเริ่มจากการ
คํานวณหาคาดัชนียอย จากนั้นจะคํานวณหาดัชนีหลัก   ดชันอีงคประกอบ  และดชันคีวาม
คุมคา ตามลําดับ 
   
  1. การคํานวณดัชนียอย (Xi) 
   การคํานวณดัชนียอยจะทําโดยนําผลงาน (ตัวแปร) ของประเทศไทยในดาน
ใดดานหนึ่ง เทียบกับเกณฑมาตรฐาน แลวคํานวณออกมาเปนคารอยละ สําหรับเกณฑมาตรฐานที่นี้ 
จะใชคาผลงานหรือตัวแปรของกลุมประเทศอาเซียน  ซ่ึงทั้งนี้เนื่องจากเปนประเทศที่อยูในภูมิภาค
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เดียวกับประเทศไทย (โดยจะคํานวณหาคาดัชนียอยเฉพาะกรณีที่มีขอมูลของทั้งประเทศไทยและกลุม
ประเทศอาเซียนเทานั้น) 
  ดัชนียอย  =           ผลงานของประเทศไทย           X 100 
                         ผลงานของกลุมประเทศอาเซียน 
 
 ดัชนียอยที่คํานวณไดมี ดังตอไปนี้ 
 1.1 ดัชนีสัมประสิทธิ์การกระจายรายได  (X1)  =    39.34 X 100 
            41.40 
            =    95.02% 
 
หมายเหตุ :  ในกรณีนี้ เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์ของการกระจายรายได ยิ่งมีคาต่ําเทาใดก็ยิ่งดีเพราะการ
กระจายรายไดจะมีความเทาเทียมมากขึ้น  ฉะนั้นในการคํานวณดัชนียอยก็จะเปลี่ยนเปนดังนี้ 
  ดัชนียอย   =   ผลงานของกลุมประเทศอาเซียน  X 100 
                       ผลงานของประเทศไทย 
 
 1.2 ดัชนี สัดสวนการนําเขาปจจัยการผลิตจากตางประเทศตอ  GDP  (X2) 
    =  59.00 X 100 
            62.63% 
    =   92.20% 
 
 1.3 ดัชนี จํานวนนักวิทยาศาสตรตอลานคน (X3) 
    =   102.00 X 100 
             573.60 
    =   17.78% 
 
 1.4 ดัชนี คาใชจายในดานการศึกษาตอ GDP  (X4) 
    =   4.80 X100 
                                                           2.97 
    =   161.61%   => 100% 
หมายเหตุ ในกรณีที่ดัชนียอยมีคาเกิน 100 % แสดงวาผลงานของประเทศไทยบรรลุตามเกณฑ
มาตรฐานของกลุมประเทศอาเซียนแลว จึงปรับคาดัชนีเปน 100 %  
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 1.5 ดัชนี คาใชจายของรัฐในดานสาธารณสุขตอ GDP  (X5) 
    =   1.90 X 100 
             1.07 
    =   177.57% => 100% 
 
 1.6 ดัชนีจํานวนผูใหบริการอินเตอรเน็ตตอพันคน  (X6) 
    =   1.10 X 100 
              7.62 
    =   14.44% 
 
 1.7 ดัชนี อัตราความเจริญเติบโตที่แทจริงของ GDP  (X7)           
    =    2.3 X 100 

             2.3– 
    =      100 % 
 
 1.8 ดัชนี อัตราการออมตอ GDP  (X8) 
    =   31.00 X 100 
              18.30 
    =   169.40%  => 100% 
 
 1.9 ดัชนี อัตราเงินเฟอ (X9) 
    =   2.60 X 100 
            1.40 
    =   185.71%  => 100% 
 
หมายเหตุ :  กรณีนี้อัตราเงินเฟอยิ่งต่ําก็ยิ่งดี เพราะแสดงวามีเสถียรภาพของราคาภายในประเทศ ดังนี้ 
ดัชนียอยคํานวณดังนี้ ดัชนียอย  =   อัตราเงินเฟอของกลุมประเทศอาเซียน  X 100 
             อัตราเงินเฟอของไทย 
 
 1.10 ดัชนีอัตราการเพิ่มของประชากร   (X10) 
 
    =   2.20 X 100 
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             1.70 
    =   129.41% => 100% 
หมายเหตุ :  เชนเดียวกับกรณี 1.9 
 
 
 1.11 ดัชนีอายุขัยเฉลี่ย   (X11) 
    =   70.20  X 100 
             65.27 
    =   107.55%  => 100% 
 
 1.12 ดัชนีอัตราการเรียนรู  (X12) 
    =   95.50 X 100 
              84.76 
    =   112.67%  => 100% 
 
 1.13 ดัชนี จํานวนหมายเลขโทรศัพทตอพันคน   (X13) 
    =   92.00 X 100 
            113.90 
    =   80.77% 
 
 1.14 ดัชนี กําลังไฟฟา (กิโลวัตต ชม.ตอคน)  (X14) 
    =   1352.00 X 100 
              2339.13 
    =   57.80%  
 
 1.15 ดัชนีสัดสวนคาใชจาย R&D ตอ GDP   (X15) 
    =   0.10 X 100 
              0.38 
    =   26.32%  
 
2. การคํานวณดัชนีหลัก  (Yj) 
 การคํานวณดัชนีหลัก จะใชสูตรดังตอไปนี้ 
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  ดัชนีหลัก =     ผลรวมของดัชนียอยยกกําลังสาม   ยกกําลังหนึ่งสวนสาม 
          จํานวนดัชนียอย 
 ทั้งนี้จะคํานวณดัชนหีลักไดเฉพาะกรณีทีส่ามารถคํานวณดัชนยีอยของดัชนีหลักนั้นได 
ดัชนีหลักที่คํานวณไดมดีังตอไปนี ้
 
 2.1 ดัชนี ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร  (Y1) 
  =             X13 + X23      1/3                     =    (95.02)3 + (42.20)3    1/3 
             จํานวนดัชนียอย    2 
 
หมายเหตุ :  แทนคา X1,  X2   ที่คํานวณไดจากขางตนลงในสูตร   Y1 =  93.63 % 
 
 2.2 ดัชนีการพฒันาทรัพยากร   (Y2) 
  =   X33 + X43 + X53 X63     1/3 
           4 
  =     (17.78)3 + (100)3 + (100)3 + (14.14)3   1/3 
     4 
  = 79.48 %      
 
 
 2.3 ดัชนีเศรษฐกิจมหภาค   (Y3) 
  =     X73 + X83 + X93    1/3 
        3 
  =    (100)3 + (100)3 + (100)3   1/3 
        3 
  = 100  %       
 
 
 2.4  ดัชนีทรัพยากรมนษุย   (Y4) 
  =     X103 + X113 + X123    1/3 
          3 
  =    (100)3 + (100)3 + (100)3  1/3 
       3 
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  = 100 % 
 
 2.5 ดัชนี โครงสรางพื้นฐาน   (Y5) 
  =   X133 + X143    1/3 
                 2 
  =    (80.77)3 + (57.80)3  1/3 

              2 
  = 71.13 
 
 2.6 ดัชนีการพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   (Y6) 
  =    X153    1/3 
           1 
  =    (26.32)3    1/3 
            1 
  = 26.32 
 
3. ดัชนีองคประกอบ  (Zn) 
 การคํานวณดชันีองคประกอบ ดัชนีสูตรในการคํานวณดังตอไปนี ้
 ดัชนีองคประกอบ =    ผลรวมของดัชนีหลักยกกําลังสาม   1/3 

                   จํานวนดัชนีหลัก 
 ทั้งนี้จะคํานวณดัชนีองคประกอบไดเฉพาะกรณีที่สามารถคํานวณดัชนีหลักของดัชนี
องคประกอบนั้น ดัชนีองคประกอบที่คํานวณได มดีังตอไปนี ้
 3.1 ดัชนีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  (Z1) 
   =    (Y1)3 + (Y2)3  1/3 

                  2 
   = 87.12 
หมายเหตุ :  แทนคํา Y1  และ Y2  ที่คํานวณไดจากขางตนลงในสูตร 
 
 3.2 ดัชนีความสามารถในการแขงขัน  (Z2) 
   =    Y33 + Y43 + Y53 + Y63   1/3 

                         4 
   = 84.02 
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หมายเหตุ :  แทนคํา Y3 , Y4  , Y5  , Y6  ที่คํานวณไดจากขางตนลงในสูตร 
 
 
4. ดัชนีความคุมคาระดับมหภาค 
 การคํานวณดชันีความคุมคาระดับมหภาค ใชสูตรดังตอไปนี้ 
 
 ดัชนีความคุมคาระดับมหภาค =     ผลรวมของดัชนีองคประกอบยกกําลังสาม   1/3 

                                   จํานวนดัชนีองคประกอบ 
 
     =          Z13 + Z23   1/3 
                       2 
    = 85.59 
หมายเหตุ :  ในการคํานวณหาดัชนีความคุมคาระดับมหภาค จะตองมีดัชนีองคประกอบ 3 ตัว ไดแก 
ดัชนีความประหยัด,  ดัชนีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  และดัชนีความสามารถในการ
แขงขัน แตเนื่องจากไมมีขอมูลในการคํานวณหาดัชนีการประหยัด ในที่นี้จึงคํานวณคาดัชนีความ
คุมคาจากดัชนีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและดัชนีความสามารถในการแขงขัน  
 
 สรุป จากคาดัชนีความคุมคาระดับมหภาคของประเทศไทย ป 2543 ซ่ึงเทากับ ..85.59 แสดง
วา ในป 2543 ประเทศไทยมีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกสวนรวมในระดับ .ดีมาก. ทั้งนี้เมื่อเทียบกับกลุมประเทศอาเซียนดวยกัน 
 
 คณะวิจัยขอสรุปวาการใชขอมูลทุติยภูมิเพื่อประกอบการอธิบายการบริหารจัดการที่ดี
สามารถใชไดเปนบางหลักการ คือหลักความคุมคา หลักคุณธรรม และหลักความโปรงใส สวน
หลักการอื่นๆนั้นตองมีการจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติมอยางเปนระบบ นอกจากนี้ตองมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
ถึงความเหมาะสมของการใชดัชนีวัด ทั้งนี้คณะวิจัยขอสรุปการใชดัชนีวัดทั้งที่พัฒนาโดยคณะวิจัย 
และจากการใชขอมูลทุติยภูมิสวนกลางในตารางที่ 5-18 
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ตาราง5-18 แสดงดัชนีวัดหลักทั้ง 6 ในระดับหนวยงานและระดับประเทศ 
 

ดัชนีวัดหลัก ขอมูลระดับหนวยงาน แหลงที่เก็บ ขอมูลระดับประเทศ แหลงที่เก็บ หมายเหตุ 

R นิติธรรม แบบสอบถาม หนวยงาน 

ขอมูลเรื่องการ
รองเรียน 
อุทธรณตอหนวยงาน
ของรัฐ 

กระทรวงตางๆ 
คณะกรรมการ
ขอมูลขาวสาร 
ผูตรวจการแผนดิน
รัฐสภา 

 

R 1.  หนวยงานมีการ
แบงแยกการใชอํานาจ
อยางชัดเจน 

แบบสอบถาม หนวยงาน   
 

R 2.  หนวยงานมีการ
คุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคลากร
และประชาชน 

แบบสอบถาม หนวยงาน   

 

R 3. หนวยงานมีความ
ผูกพันตอกฎ ระเบียบ
ตางๆ 

แบบสอบถาม หนวยงาน 
ประชาชน 

  
 

R4 หนวยงานไดปฏิบัติ
หนาที่ตามที่ระบุไวใน
กฎ ระเบียบ 

แบบสอบถาม หนวยงาน   
 

R5 ผูมีอํานาจตัดสินใจ
ในหนวยงานมีความ
อิสระในการ ปฏิบัติ
หนาที่ 

แบบสอบถาม หนวยงาน   

 

R6 หนวยงานไมมีการ
กําหนดโทษ โดย
ปราศจากการออกกฎ 
ระเบียบรองรับ 

แบบสอบถาม หนวยงาน   

 

R7 หลักความเปน
กฎหมายสูงสุด แบบสอบถาม หนวยงาน ขอมูลเรื่องการละเมิด

กฎหมายสูงสุด 

ผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา 
ศาลปกครอง 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

 

E คุณธรรม 
แบบสอบถามขอมูล 
ทุติยภูมิ 

หนวยงาน 
ขอมูลดานการทําผิด
วินัย 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 
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ดัชนีวัดหลัก ขอมูลระดับหนวยงาน แหลงที่เก็บ ขอมูลระดับประเทศ แหลงที่เก็บ หมายเหตุ 
ขอมูลดานการรับรูการ
ทุจริต 
 

กระทรวงตางๆ 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
ปองกันและ      
ปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ 

E1 หนวยงานปลอด
คอรัปช่ัน 

แบบสอบถามขอมูล 
ทุติยภูมิ 

หนวยงาน    

E2 หนวยงานปลอดจาก
การทําผิดวินัย 

แบบสอบถามขอมูล 
ทุติยภูมิ 

หนวยงาน    

E3 ปลอดจากการทําผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

แบบสอบถามขอมูล 
ทุติยภูมิ 

หนวยงาน    

T ความโปรงใส แบบสอบถามขอมูล เจาหนาที่ ขอมูลดานการรับรูการ
ทุจริต 

Transparency 
international 

 

T1 หนวยงานมีความ
โปรงใสดานโครงสราง 

แบบสอบถามขอมูล เจาหนาที่    

T2 หนวยงานมีความ
โปรงใสดานการใหคุณ 

แบบสอบถามขอมูล เจาหนาที่    

T3หนวยงานมีความ
โปรงใสดานใหโทษ 

แบบสอบถามขอมูล 
ทุติยภูมิ 

เจาหนาที่    

T4หนวยงานมีความ
โปรงใสดานการ
เปดเผยขอมูล 

แบบสอบถาม เจาหนาที่   
 

P การมีสวนรวม แบบสอบถาม เจาหนาที่ 
ประชาชน 

   

P1 หนวยงานมีการให
ขอมูลขาวสาร 

แบบสอบถาม 
เจาหนาที่ 
ประชาชน 

-สถิติการมีผูมาขอ
ขอมูลของหนวยงาน
เปนรายป 
-  สถิติงบประมาณที่ใช
เพื่อการใหขอมูล
ขาวสาร 

หนวยงานที่จัดเก็บ
ขอมูลโดยเฉพาะ 

ยังไมมีการ
จัดเก็บขอมูล
อยางเปน
ระบบ 
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ดัชนีวัดหลัก ขอมูลระดับหนวยงาน แหลงที่เก็บ ขอมูลระดับประเทศ แหลงที่เก็บ หมายเหตุ 
P2  หนวยงานมีการรับ
ฟงความคิดเห็น
ประชาชนของ
หนวยงาน 

แบบสอบถาม 
เจาหนาที่ 
ประชาชน 

- สถิติการจัดเวทีรับฟง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนของ
หนวยงานตางๆ การจัด
ประชาพิจารณ 

-สถิติหนังสือตางๆ 
หรือหลักฐานการแสดง
ความคิดเห็นจาก
ประชาชนตอ
หนวยงานตางๆ 
-จํานวน Website ตางๆ 
ของหนวยงานที่เปด
โอกาสใหประชาชน
แสดงความคิดเห็นเขา
มาและสถิติผูแสดง
ความคิดเห็น 

หนวยงานที่จัดเก็บ
ขอมูลโดยเฉพาะ 

ยังไมมีการ
จัดเก็บขอมูล
อยางเปน
ระบบ 

P3 หนวยงานมีการใหมี
สวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจ 

แบบสอบถาม 
เจาหนาที่ 
ประชาชน 

สถิติการไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง 

คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

 

P4 หนวยงานมีการ
พัฒนาความสามารถใน
การมีสวนรวมของ
ประชาชน 

แบบสอบถาม เจาหนาที่   

 

A สํานึกรับผิดชอบ แบบสอบถาม เจาหนาที่ ไมมี ไมมี 

การวัดระดับ
จิตสํานึกยัง
ไมสามารถ
จัดเก็บใน
ระดับประเท
ศได 

A1 หนวยงานมีการ
สรางความเจาของ
รวมกัน 

แบบสอบถาม เจาหนาที่   
 

A2 หนวยงานมี
เปาหมายที่ชัดเจน 

แบบสอบถาม 
 

เจาหนาที่    
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ดัชนีวัดหลัก ขอมูลระดับหนวยงาน แหลงที่เก็บ ขอมูลระดับประเทศ แหลงที่เก็บ หมายเหตุ 
A3 หนวยงานมีการ
บริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

แบบสอบถาม 
 เจาหนาที่   

 

A4 หนวยงานมีระบบ
ติดตามประเมินผล 

แบบสอบถาม 
 

เจาหนาที่    

A5 หนวยงานมีการ
จัดการกับผูไมมีผลงาน 

แบบสอบถาม 
 

เจาหนาที่    

A6 หนวยงานมีแผน
สํารอง 

แบบสอบถาม เจาหนาที่    

M ความคุมคา แบบสอบถามขอมูล 
และขอมูลทุติยภูมิ 

หนวยงาน 
เจาหนาที่ 
ประชาชน 

  
 

M1 หนวยงานมีการ
ประหยัด 

แบบสอบถามขอมูล 
และขอมูลทุติยภูมิ 

หนวยงาน 
เจาหนาที่ 

ผลิตภาพการผลิต สศช.  

M2 หนวยงานมีการใช
ทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

แบบสอบถามขอมูล 
และขอมูลทุติยภูมิ 

หนวยงาน 
เจาหนาที่ 

มูลคาปจจุบันสุทธิ 
IRR ของโครงการ 

หนวยงานเจาของ
โครงการ 

 

M3 หนวยงานมี
ศักยภาพในการแขงขัน 

แบบสอบถามขอมูล 
และขอมูลทุติยภูมิ 

หนวยงาน 
เจาหนาที่ 
ประชาชน 

ดัชนีวัดระดับมหภาค สศช. 
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บทที่ 6 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
 
 การบริหารจัดการที่ดีเปนสิ่งสําคัญที่มีการนํามาใชในหลายๆ ประเทศ เพื่อยืนยันความมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพัฒนาประเทศ สําหรับประเทศไทยการมีรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกอใหเกิดการตื่นตัวขององคกรทั้งราชการและเอกชนที่จะนํา
แนวคิดนี้มาใช  เนื่องจากเจตนารมณสําคัญของรัฐธรรมนูญนี้คือ การสรางระบบการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ที่ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตางๆ ของภาครัฐมากขึ้น มีการประกันและ 
คุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน  ตลอดจนมีการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐที่ตองปฏิบัติภารกิจอยางโปรงใส  ตรวจสอบไดและเจาหนาที่มีความสํานึกรับผิดชอบ  
นอกจากนี้ยุทธศาสตรหลักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 และ 9 ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดกําหนดไวชัดเจนถึงการบริหารจัดการที่ดีที่
ตองมีในการพัฒนาประเทศ อันสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542  

การนําหลักการบริหารจัดการที่ดีมาใช ยังขาดการจัดทํากรอบการติดตาม ประเมินผลและ
ดัชนีวัดผลรวมที่ชัดเจน  ดังนั้นที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดมอบ
ใหสถาบันพระปกเกลาเปนผูศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการที่ดี”  เพื่อกําหนดกรอบการติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตาม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาประชารัฐในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และการบริหารจัดการที่ดีในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9 ในภาคราชการที่มีความชัดเจน เพื่อพัฒนาดัชนีวัดการสรางระบบการบริหารจัดการที่ดีตาม 
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 ในภาคราชการ ทั้งในสวนที่เปนดัชนีวัดในเชิง
กระบวนการและดัชนีวัดผลกระทบ / ผลสําเร็จของการดําเนินงาน และเพื่อวางแนวทางในการจัดเก็บ
ขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําดัชนีวัดการสรางระบบบริหารจัดการที่ดี ทั้งในสวนของขอมูลทุติยภูมิและ
ขอมูลปฐมภูมิ  ที่ยังไมมีการจัดเก็บขอมูลมากอน ซ่ึงตองจัดทําแบบสอบถามเพื่อจัดเก็บขอมูลดังกลาว  
โดยมีขอบเขตการศึกษาคือ การมีกรอบแนวคิดที่สอดคลองกับการบริหารจัดการที่ดีและแนวทางที่
กําหนดไวในยุทธศาสตรการจัดการที่ดีของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 และ 
9 และสะทอนหลักการบริหารจัดการที่ดี 6  ประการ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
สรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542) การศึกษานี้จึงกําหนดปจจัยสําคัญของ
การบริหารจัดการที่ดี 6  ปจจัยตามแผนพัฒนาฯ  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกลาว คือ หลัก
นิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส มีสวนรวม สํานึกรับผิดชอบและความคุมคา โดยมีวิธีการศึกษา
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เพื่อใหไดมาซึ่งดัชนีวัด คือ การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดัชนีวัด การ
ทดสอบ การระดมสมองเพื่อรับฟงขอเสนอแนะ และความคิดเห็นตอดัชนีวัด ปรับปรุงดัชนีวัด การ
นําไปทดสอบใน 10 หนวยงาน โดยแบงเปนกลุมงานดานเศรษฐกิจ  ดานบริการ และความมั่นคง  จาก 
10 จังหวัดตัวอยางจากทั่วประเทศ โดยทดสอบจังหวัดละ 1 หนวยงาน  โดยกลุมประชากรที่ทดสอบ
คือ ประชาชนผูรับบริการและขาราชการที่ใหบริการ  ซ่ึงมีการสุมตามหลักสถิติ  แลวจึงวิเคราะหผล
การทดสอบดัชนีวัดและผลการบริหารจัดการที่ดีของหนวยงานนั้นๆ จากการใชดัชนีวัด  แลวจึงทํา
การประชุมระดมสมองเพื่อรับขอเสนอแนะในการปรับปรุงรายงานการวิจัยกอนจัดทําเปนรายงาน 
ขั้นสุดทาย  หลังจากนี้ผูวิจัยจึงจัดทําคูมือการใชงานเพื่อใหผูสนใจสามารถนําไปใชในหนวยงาน  เพื่อ
ประโยชนในการประเมินหนวยงานทั้งประเมินดวยตนเองหรือประเมินโดยหนวยงานอื่นๆ  ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนในการปรับปรุงการบริหารระบบใหดีขึ้น  ตอบสนองความตองการของประชาชนโดยมี
ระยะเวลาการศึกษาระหวางเดือนกันยายน 2544  ถึงเดือนกันยายน 2545 รวมเวลาที่ศึกษา 12  เดือน 

 

6.1 สรุปผลการศึกษา  
 จากการศึกษาพบวา หลักการบริหารจัดการที่ดีทั้ง 6 หลักมีความเหมาะสมในการอธิบายการ
บริหารจัดการที่ดี โดย 
 หลักนิติธรรมนั้นประกอบดวยหลักยอยสําคัญ  7  หลัก คือ 1.หลักการแบงแยกอํานาจ   
2.หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 3.หลักความผูกพันตอกฎหมายของเจาหนาที่  4.หนวยงานได
ปฏิบัติหนาที่ตามหลักความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา  5.ผูมีอํานาจตัดสินใจในหนวยงานมี
ความอิสระในการปฏิบัติหนาที่  6.หนวยงานยึดหลัก “ไมมีความผิดและไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย”   
7.หนวยงานยึดหลักการทํางานภายใตกฎระเบียบสูงสุด  
 หลักคุณธรรมประกอบดวยหลักยอย  3  หลัก คือ 1. การปลอดการทุจริต 2. การปลอดจากการ
ทําผิดวินัย 3.การปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ  
 หลักความโปรงใส ประกอบดวยหลักสําคัญ 4 หลักคือ  1. ความโปรงใสดานโครงสรางของ
ระบบงาน   2.ความโปรงใสดานระบบการใหคุณ  3. ความโปรงใสของระบบการใหโทษ  4. ความ
โปรงใสดานการเปดเผยของระบบงาน   
 หลักการมีสวนรวม ประกอบดวยหลักการยอยสําคัญ 4 หลักคือ 1. หลักการใหขอมูลขาวสาร  
2. หลักการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  3. หลักการใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ 
ตัดสินใจ  และ 4. หลักการพัฒนาขีดความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชน    
 หลักสํานึกความรับผิดชอบประกอบดวยหลักสําคัญ  6  หลัก  คือ  1. หนวยงานมีการสราง
ความเปนเจาของรวมกัน  2. หนวยงานมีเปาหมายที่ชัดเจน 3. หนวยงานมีการบริหารงานอยางมี 
ประสิทธิภาพ 4 .หนวยงานมีระบบติดตามประเมินผล  5.หนวยงานมีการจัดการกับผูไมมีผลงาน   
6.หนวยงานมีแผนสํารอง   
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 หลักความคุมคา  ประกอบดวยหลักสําคัญ 3  หลัก   คือ   1.การประหยัด  2.การใชทรัพยากร
ใหเกิดประโยชนสูงสุด  3.ความสามารถในการแขงขัน   
 โดยมีหลักยอยรวม  81  หลัก นํามาสูการสรางคําถามจํานวน  246  ขอ โดยแบงเปนการ
สอบถามประชาชนในฐานะผูรับบริการ  39 ขอ เจาหนาที่ในฐานะผูใหบริการ  99  ขอ และเปนการ
เก็บขอมูลทุติยภูมิของหนวยงาน 108  ขอ หลักการตางๆ นี้มีความสัมพันธกันและหลักการเปนผลของ
อีก หลักการหนึ่ง และการจดัทําดัชนวีัดนีจ้ัดเปนดัชนวีดัทั้งกระบวนการ  ผลลัพธและผลกระทบ 
  ในการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดวิเคราะหคะแนนของหลักการยอยและหลักการใหญตางๆ 
แลวทําการรวบรวมคะแนนและมีการกําหนดคะแนนตั้งแต 0  ถึง 1 การแสดงผลเปนทั้งการแสดง
คะแนนรวมและแสดงเปนกราฟ เพื่อสะดวกตอความเขาใจ 

ในการศึกษาคณะผูวิจัยไดจัดลําดับการศึกษา ผูศึกษาจัดระดับคะแนนออกเปน 5  กลุมดังนี้   
0.00 - 0.20  เปนคานอยที่สุด หรือต่ําที่สุด 0.21 -  0.40   นอย หรือต่ํากวา 0.41 –  0.60   ปานกลาง  0.61  –  0.80   มากหรือสูง   
0.81 -  1.00  มากที่สุดหรือสูงที่สุด 
  ผลการวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวมทั้ง 10 หนวยงาน พบวาหนวยงานมีระดับความโปรงใส 
ต่ําสุด   โดยจะมีคาคะแนนคือ 0.46  สวนคาคะแนนจากหลักนิติธรรมและหลักคุณธรรมอยูในระดับ 
0.81 ซ่ึงจัดวามากที่สุด  สวนหลักการมีสวนรวม หลักสํานึกรับผิดชอบ และหลักความคุมคา มีคะแนน
รวม 0.64  0.65 และ0.64  อยูในระดับมากตามลําดับ   

ที่นาสนใจคือหลักคุณธรรมและหลักความโปรงใสมีคะแนนที่สวนทางกัน  เนื่องจากหลัก 
คุณธรรมผูศึกษาเก็บขอมูลรายงานผลของการทุจริต  การทําผิดวินัย การทําผิดมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณที่หนวยงานบันทึกไว  ซ่ึงอาจนอยกวาความเปนจริงเนื่องจากอาจไมไดมีการบันทึก
ความผิดทั้งหมดเอาไว  ทั้งนี้อันเนื่องมาจากประเทศไทยยังมีการใชระบบอุปถัมภกันอยูมากมีการ
อะลุมอลวยชวยเหลือ การปกปองความผิดจึงยังคงมีอยู  ผูผิดจึงไมถูกลงโทษ โดยเฉพาะในบาง 
หนวยงานที่มีบุคลากรนอย  ขณะที่ความโปรงใสเปนการศึกษาจากการสอบถามเจาหนาที่เองถึงความ 
โปรงใสในดานโครงสราง  การใหคุณใหโทษและการเปดเผยขอมูล ซ่ึงพบวาปญหาดานการใหคุณ   
ใหโทษมีอยูมากในทุกๆ หนวยงาน และการเปดเผยขอมูลมีคะแนนอยูในระดับนอย  ซ่ึงไมนาพอใจ 
แสดงวาหนวยงานตางๆ ยังมิไดปฏิบัติตามหลักการสําคัญขอนี้  ทั้งที่ซ่ึงเปนหลักการสําคัญตาม 
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  สวนหลักการมีสวนรวมนั้นอยูในระดับมากทั้งหมดคือ คะแนนรวม
ตั้งแต 0.60 ขึ้นไป  แตที่ควรพิจารณาคือ หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยูในระดับ
มากถึง 0.73 แตการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนและใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
ตลอดจนการพัฒนาความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับ 0.60 – 0.62 ซ่ึงควรมี
การพัฒนาใหดีขึ้น เพราะประชาชนจะมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน และตัดสินใจอยางมี 
ประสิทธิภาพมิไดเลยหากไมไดรับทราบขอมูลที่ถูกตองพียงพอโดยสะดวกและทันการณ 
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   สําหรับหลักสํานึกรับผิดชอบพบวาหลักการจัดการกับผูไมมีผลงานอยูในระดับ 0.40 (นอย) 
และการมีแผนสํารองมีคะแนนเพียง 0.57 (ปานกลาง) ซ่ึงสอดคลองกับหลักความโปรงใสในเรื่องการ
ใหคุณใหโทษ  สวนหลักความคุมคานั้น พบวาการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และการมี 
ศักยภาพในการแขงขัน มีคาคะแนนในระดับสูงคือ 0.69  และ 0.67 ตามลําดับ โดยที่หลักการประหยัด
มีคาคะแนนอยูที่ 0.56 ถือวาอยูในระดับปานกลาง  
 เมื่อพิจารณาการทดสอบตัวช้ีวัดตามกลุมงาน 3  งานดังกลาวพบวา กลุมงานเศรษฐกิจเปน
กลุมงานที่ปฏิบัติงานเพื่อปากทองของประชาชนมีคาคะแนนรวมเฉลี่ย 0.68 (SD = 0.178) โดยมี 
คุณธรรมสูงสุดถึง 0.98 จัดวามากที่สุด ทั้งนี้เพราะหนวยงานตัวอยางมีบุคลากรจํานวนนอยและ ไมมี
การบันทึกการลงโทษที่เนื่องมาจากการผิดคุณธรรม หากเปนขอมูลจริงนับวานายินดี ในกลุมนี้มี
คะแนนเรื่องความโปรงใส ต่ําที่สุด (เมื่อเปรียบเทียบกับหลักการอื่น) คือมีคา (0.45 (จัดวาปานกลาง) 
ขณะที่หลักการอื่น ๆ ของกลุมนี้ มีคาในระดับสูงหรือมาก  

สวนกลุมงานบริการมีคาคะแนนรวมเฉลี่ย 0.66 (SD = 0.127) จัดอยูในระดับสูงหรือมาก โดย
พิจารณาหลายหลักการแลวพบวา คาความโปรงใส มีระดับคะแนน 0.45(ปานกลาง) ขณะที่ หลัก 
นิติธรรมเปนหลักที่ไดคะแนนสูงสุด ของกลุมนี้คือ 0.84 รองลงมาคือ หลักคุณธรรม(0.70) และหลัก
ความคุมคา (0.69) สวนหลักการมีสวนรวม และสํานึกรับผิดชอบมีระดับคะแนน 0.65 และ 0.66 
ตามลําดับ 

สวนกลุมความมั่นคงพบวา มีระดับคะแนนรวมเฉลี่ย 0.66 (SD = 0.110) โดยมีระดับคะแนน
ในหลักความโปรงใสต่ําที่สุด (0.51)  ขณะที่มีระดับคะแนนในหลักนิติธรรมสูงสุด (0.85) สวน 
หลักการอื่น ๆ มีคะแนนในชวง 0.64-0.67 จัดวาอยูในชวงมาก 

เมื่อเปรียบเทียบหลักการตาง ๆ ตามกลุมงานจะพบวา กลุมงาน ความมั่นคงมีระดับคะแนนใน
หลักนิติธรรมสูงสุด ซ่ึงสะทอนลักษณะขององคกร อยางแทจริง ในกลุมนี้ยังมีคะแนนในเรื่อง
คุณธรรมนอยที่สุด เชนกัน แตในดาน ความโปรงใส จะมีระดับคะแนน สูงกวาอีก 2 กลุมเล็กนอยซ่ึง
คะแนนทั้งหมดที่ไดสะทอนลักษณะองคกรภาระหนาที่ วัฒนธรรมองคกร แตขอสังเกตคือทุกกลุม
งานมีปญหาเรื่องความโปรงใส 

อนึ่งการศึกษานี้ไดทดลองใชขอมูลทุติยภูมิของหนวยงานกลางดวย   เพื่อทดลองวัดการ
บริหารจัดการที่ดี ในภาพรวมของประเทศซึ่งพบวาบางหลักไมสามารถใชได  เพราะไมมีการจัดเก็บ
ขอมูลไว  เชน หลักสํานึกรับผิดชอบ  ซ่ึงตองใชขอมูลปฐมภูมิ  โดยใชเครื่องมือวัด  สวนหลักมี 
สวนรวมและความโปรงใส  สามารถใชขอมูลทุติยภูมิไดเล็กนอย  แตขอมูลนั้นไมสามารถสะทอน
ภาพรวมไดทั้งหมด  เชนเดียวกับหลักนิติธรรมที่มีขอมูลที่สามารถใชไดบางบางสวน  หลักธรรมนั้น
สามารถใชขอมูลทุติยภูมิไดคอนขางดีสวนหลักความคุมคา  สามารถใชขอมูลทุติยภูมิ แตตองมีการ
สังเคราะหและอธิบายขอมูลผูวิจัยยังพบวาขอมูลมีลักษณะสวนทางกันอยูบาง  อยางไรก็ดีผูวิจัยขอ
แนะนําใหใชขอมูลทั้งทุติยภูมิและปฐมภูมิ 2  ประเภทประกอบกัน  รวมทั้งมีการจัดทําการสัมภาษณ
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เชิงลึกและการประชุมกลุม (focus group) เพื่อไดขอมูลประกอบการอธิบายผลจากการ 
วัดเชิงปริมาณ พรอมทั้งควรมีการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบมากขึ้นเพื่อสามารถนํามาวิเคราะหได
ตอไป 
 

6.2 ขอเสนอแนะ 
  เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคของการจัดทําดชันีวัดการบริหารจัดการทีด่ตีามการศึกษาครั้งนี้   
คณะวิจยัจึงมีขอเสนอแนะในเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาดัชนีวดัและการนําไปใชเชิงนโยบายและใน
การบริหารจัดการดังนี ้
 

 6.2.1. การปรับปรุงดัชนีวัดในอนาคต 
  โดยภาพรวมแลวดัชนีวัดฯที่ผูวิจัยจัดทํานี้สามารถใชไดเหมาะสมอยูบาง  สามารถใชไดทั้ง
ระดับหนวยงานกลุมงานและระดับภาพรวม  เนื่องจากผูวิจัยไดมีการนําไปทดสอบโดยภาพรวมของ
กลุมขาราชการใหสะทอนภาพรวมของการบริหารจัดการที่ดีของหนวยงานพบวาใชไดเชนกัน  หาก
จะนําไปใชในการวัดการบริหารจัดการที่ดีขององคกรประเภทอื่น เชน องคกรอิสระ หรือหนวยงาน
สวนทองถ่ินก็สามารถใชได  แตควรมีการปรับปรุงดัชนีวัดบางตัวเพื่อสอดคลองกับพันธกิจหลักของ
ประเภทหนวยงานนั้นๆ 
  อยางไรก็ดีเครื่องมือที่จัดทํานี้เปนการจัดทําครั้งแรก   ดวยยังไมมีการจัดทําดัชนีวัดลักษณะนี้
มากอน  การทดสอบดัชนีวัดอาจยังไมเพียงพอที่จะคัดเลือกดัชนีวัดที่เหมาะสมที่สุดมาใช  ผูศึกษาได
ตระหนักถึงการมีคําถามจํานวนมากและการมีคําตอบตอคําถามที่มีความหลากหลายตั้งแตแรกจึงได
ปรับปรุงและลดคําถามลงหลังจากทําการทดสอบเบื้องตนแลว  ทําใหเหลือคําถามนอยกวาเดิมมาก
โดยไมทําใหเสียความสําคัญของหลักการตางๆ  และตัวเลือกไดถูกจัดทําใหงาย สะดวกตอการตอบ
และไดจัดทําเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งสามารถนําไปใชวัดไดงายขึ้น 
  อนึ่งจากการที่เปนเรื่องใหม  ความพอดีในการใชดัชนีวัดมากไปนอยไปเหลานี้ยอมมีจาก
การศึกษาในชวงเวลาที่จํากัดและทรัพยากรที่มีนอย ทําใหคณะวิจัยเห็นวาควรมีการพัฒนาปรับปรุง
ดัชนีวัดตอไป เพื่อนําไปใชไดกวางขวางขึ้น  
  สวนการใชขอมูลทุติยภูมิเพื่อสะทอนการบริหารจัดการที่ดีในภาพรวม  แตเพียงอยางเดียวนั้น  
คณะวิจัยเห็นวาอาจทําใหเกิดการเขาใจผิดจากความเปนจริงไดหากไมมีการตรวจสอบความถูกตองใน
การจัดเก็บขอมูล  และขอมูลที่ควรจะนํามาใชไดก็ยังมิไดมีการจัดเก็บไว 
 อยางไรก็ดี หากจะทําการวัดผลการบริหารจัดการที่ดีในภาพรวมคณะวิจัยขอเสนอวา   
ผูศึกษาตองทําการเก็บขอมูลจากหนวยงานตัวอยางที่ไดจากการสุมตามหลักสถิติ ซ่ึงอาจทําการสุมได
หลายวิธีและมีหนวยวิเคราะหที่แตกตางออกไป เชน สุมหนวยงาน(ตามแตจะพิจารณาใชวิธีสุมแบบ
ใดแตเพื่อใหสะดวก คณะวิจัยไดจัดทําตารางสําหรับทําการสุมตามหลักสถิติไวในคูมือ) แลวจึงสุม
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จํานวนประชากรของหนวยงานตางๆที่เปนตัวอยางอีกครั้งหนึ่งผลการศึกษาจะสะทอนภาพรวมของ
หนวยงานทั้งหมดได 
 อยางไรก็ดี การวัดการบริหารจัดการที่ดี ที่มีประสิทธิผล ควรเปนการดําเนินการทั้งการวิจัย
เชิงคุณภาพและปริมาณ กลาวคือการสัมภาษณผูเกี่ยวของ การจัดการประชุมกลุม การสังเกตตางๆ 
จําเปนตองเขามามีสวน เพราะจะเปนการไดขอมูลที่ถูกตอง ครอบคลุม และยืนยันผลการศึกษาเชิง
ปริมาณ และชวยในการอภิปรายผลการศึกษาไดดีอีกดวย 
 

6.2.2. การนําตัวชี้วัดไปใช  
 แนวคิดหลักการบริหารจัดการที่ดีควรถูกนําไปเผยแพรและใชอยางกวางขวางทั้งในประเทศ 
ตางประเทศ ในหนวยงานตางๆ ทั้งของรัฐ เอกชน องคกรเอกชน องคกรอิสระตางๆ  เพราะการมี
ความโปรงใส สํานึกรับผิดชอบ มีหลักนิติธรรม คุณธรรม ประชาชนมีสวนรวมและมีความคุมคาใน
การใชทรัพยากรเหลานี้   จะทําใหประเทศนั้นบริหารงานตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางดี  ลดการทุจริตในการทํางานอันเปนปจจัยหลักที่บั่นทอนการเปนประชาธิปไตย  ดังนั้นเพื่อให
แนวคิดนี้มีการนําไปใชอยางจริงจัง คณะวิจัยจึงมีขอเสนอดังนี้ 
 

  6.2.2.1 การนําไปใชทางนโยบาย  
  1. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติควรเสนอใหรัฐบาล
ประกาศเปนนโยบายหลักในการนําดัชนีวัดที่พัฒนาขั้นนี้ไปใชใหแพรหลาย  และใหมีการปฏิบัติอยาง
จริงจังเปนรูปธรรมให เห็น   อาจโดยใหองคกรทําการประเมินตนเองทุกป   ทั้งกําหนดให 
ขาราชการทุกคนตองผานการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการที่ดีนี้ 
  2. คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติควรเสนอใหรัฐบาล
กําหนดใหมีการวัดระบบบริหารจัดการที่ดีของประเทศเปนประจําป   เพื่อประเมินการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอีกดวย  โดยมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จและสั งคมแห งช าติ ร วมกับสถาบันพระปก เกล า  สํ านั ก ง านคณะกรรมการ 
ขาราชการพลเรือน และสํานักงานสถิติแหงชาติในการดําเนินการ  มีการเผยแพรผลการประเมิน 
ทุกปและมอบรางวัลใหหนวยงานที่มีคะแนนสูงสุด  โดยอาจเพิ่มเปนเงินตอบแทนพิเศษใหกับ 
ขาราชการในหนวยงาน 
   3.  คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติควรเสนอใหรัฐบาล
จัดสรรงบประมาณใหพอเพียงในการดําเนินการวัดและประเมินดังกลาวนี้ ไมวาเพื่อกิจกรรมตามขอ 
2.1.2 หรือ ในการปฏิบัติประเมินตนเองในหนวยงาน 

4. ประกาศเปนนโยบายหลักในการนําหลักการนี้ไปใชใหแพรหลาย  และใหมี
การปฏิบัติอยางจริงจัง  โดยปรับแนวคิดของขาราชการทั้งประเทศใหม ใหมีการเรียน การสอน การ
ฝกอบรมและการประเมินผลงาน เปนการใชหลักการบริหารแนวใหมที่ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 
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5. เพื่อใหหลักการบริหารจัดการที่ดีไดรับการปฎิบัติอยางจริงจังคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติควรเสนอใหรัฐบาลกําหนดเปนนโยบายใหหนวยราชการนําหลัก
บริหารจัดการที่ดีไปเปนสวนหนึ่งของการคิดระบบความดีความชอบประจําป ซ่ึงจะเปนการ 
สอดคลองกับหลักการปฏิรูประบบราชการที่รัฐบาลในชุดปจจุบันและสํานักงานคณะกรรมการ 
ขาราชการพลเรือน ไดจัดทําเปนวาระแหงชาติอยู 
 

  6.2.2.2  การนําไปใชเชิงการบริหารจัดการ 
   1.  คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตองประสานกับ 
หนวยงานราชการตางๆ  ที่เกี่ยวของ ตลอดจนภาคเอกชนเพื่อรวมกันประชาสัมพันธแนวคิดและดัชนี
วัดของการบริหารจัดการที่ดีนี้ใหกวางขวาง เพื่อใหประชาชนโดยเฉพาะการเมืองภาคประชาชนได 
เขาใจและสามารถใชติดตาม ตรวจสอบหนวยงานของภาครัฐได 
   2.  การศึกษาและฝกอบรม คณะวิจัยขอเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการและพลเรือน  สถาบันพระปกเกลา  
รวมกันกับสถาบันการศึกษาตางๆ ดําเนินการดานการศึกษาและฝกอบรมดังนี้ 
    - จัดทําหลักสูตรดานการบริหารจัดการที่ดีและใหมีการนําไปใชสอนใน 
โรงเรียนทุกระดับ  มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตางๆ รวมถึงสถาบันที่สอนผูบริหารระดับสูง 
   - ทําการฝกอบรม เผยแพรแนวคิดและการใชดัชนีวัดใหทั่วถึงในหนวยงาน
ตางๆ ทั้งของรัฐ  เอกชน องคกรเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมอบหมายใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ  ร วมกับสถาบันพระปก เกล า  
ทําหนาที่หลักในจัดทําคูมือและหลักสูตรการอบรมวิทยากรใหกับหนวยงานตางๆ 
  3.  จากการที่รัฐบาลกําหนดนโยบายใหมีการประเมินโดยหนวยที่ 3 เปนประจํา
ทุกป ผูวิจัยเสนอใหนําผลมาจัดทําเปนแผนที่การบริหารจัดการที่ดี  เพื่อสรางความตระหนักใหมีการ
นําแนวความคิดไปใชใหมากขึ้น  โดยผูวิจัยเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห งชาติ ร วมกับสถาบันพระปก เกล าและสํ านั ก ง านคณะกรรมการข า ร าชการ 
พลเรือน  โดยมอบใหสํานักงานสถิติแหงชาติเปนผูเก็บขอมูลในการทํางานดานนี้  
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ในสวนที่กลาวถึงการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการที่ดีของนักวิชาการ

ตาง ๆ และองคกรทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการสรางกรอบแนวคิด  

1. ความสําคัญของการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมมาภิบาล 

ประเทศไทยมีความตื่นตัวสนใจเรื่องการบริหารจัดการที่ดี หรืออาจเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา ธรร
มาภิบาลอยางมากโดยเฉพาะภายหลังจากการบังคับใชรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2540 นอกจากนี้วิกฤต
เศรษฐกิจก็มีสวนทําใหความสนใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลมีมากยิ่งขึ้น เปนที่เชื่อกันวาหากประเทศไทยมี
การนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับการปฎิบัติงานภาคราชการ เอกชน และประชาชนแลว จะทําให
ประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี และเกิดความเปนธรรมในดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยในปจจุบันยังมีปญหานานัปการที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาไปสู
การมีธรรมาภิบาลอยางแทจริง เชน วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ กลุมอิทธิพล และกลุมผลประโยชนตางๆ ที่
ตองการรักษาสถานภาพดั้งเดิมไว นอกจากความพยายามของนักวิชาการ ผูรู และผูสนใจที่เกี่ยวของแลว 
องคกรระหวางประเทศจัดวามีบทบาทในการผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาล และการปฏิรูปองคกรของรัฐ
ได ดังเชนธนาคารโลกมีบทบาทในการจัดการบริหารการใชจายของภาครัฐ และการปฏิรูประบบ
ราชการ กลาวคือ ธนาคารโลก นอกจากจะใหความสําคัญและชวยเหลือประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับ
ธรรมาภิบาลแลว ยังรวมถึงการปรับปรุงกฎเกณฑในดานความชวยเหลือทางการเกษตร การแกไข
กฎระเบียบที่เกี่ยวของใหทันสมัยขึ้น ในขณะที่สถาบันการเงินระหวางประเทศ International Monetary 
Fund (IMF) กระตุนใหมีการปรับโครงสรางของสถาบันการเงิน และการปฏิรูปการบริหารราชการ
แผนดิน สวน United Nations Development Programme (UNDP) สนับสนุนใหมีการจัดทําโครงการนํา
รองเพื่อกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน รวมทั้งสงเสริมเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย ธนาคารพัฒนา
แหงเอเชีย Asian Development Bank (ADB) เปนองคกรสําคัญอีกองคกรหนึ่งที่ใหทุนสนับสนุน
ประเทศไทยคอนขางมาก ดังเห็นไดจาก ชวงระหวางป พ.ศ. 2511 - 2540 ประเทศไทยไดรับทุนความ
ชวยเหลือจาก ADB ในรูปของเงินกูประมาณ 4.25 พันลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และอีก 37.4 พันลาน
เหรียญในรูปของความชวยเหลือพิเศษ (ADB,  1999) ความชวยเหลือหลักๆ ที่ ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย
ให มีดังนี้ 

 

ภาคผนวก 1 
แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการที่ดีในบริบทไทยและเทศ   



โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

 ภาคผนวก 1-2 

1) การกระจายอํานาจและการกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
2) การสงเสริมใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรของรัฐ  
3) การเรงใหมีการปรับโครงสรางเพื่อการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
4) การลดบทบาทการแทรกแซงของรัฐ และการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจไทย 
5) การสงเสริมใหมีการประสานงานในขั้นตอนของการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติ และ  
6) การสนับสนุนใหมีการปฏิรูปกฎหมายและระบบตุลาการ  
นอกจากนี้ยังมอีงคกรความชวยเหลือระหวางประเทศจาก ประเทศญี่ปุน แคนาดา นวิซีแลนด 

และออสเตรเลีย ที่ตางก็มบีทบาทสนับสนุนโครงการพัฒนาเฉพาะที่เกี่ยวของกับหลักธรรมาภิบาลใน
ประเทศไทย 

ในประเทศไทยธรรมาภิบาลไดกลายเปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับวาเปนหลักการที่เกื้อหนุน
สังคมประชาธิบไตย ไดมกีารเสนอและกลาวถึงแนวคดินี้อยางกวางขวาง ตัวอยางที่เหน็อยางเปน
รูปธรรม คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ใชอยูในปจจุบันนีไ้ดบญัญัติ
มาตราตางๆ ที่สัมพันธกับหลักธรรมาภิบาล ถาหากมีการนําแนวคดิธรรมาภิบาลไปสูการปฏิบัติอยาง
จริงจัง จะทําใหประชาชนมสีวนรวมในการตัดสินใจ มกีารตรวจสอบการทํางานของรัฐโดยประชาชน
และองคกรที่เกี่ยวของ และระบบบริหารของรัฐมีความยุติธรรมและเปนที่เชื่อถือทั้งในและตางประเทศ 
อีกทั้งนําไปสูการลดการทุจริตซึ่งเปนปญหาเรื้อรังของบานเมืองได  

อยางไรก็ตามการที่จะทราบวามีการนําหลักธรรมาภิบาลการนําไปปฏบิัติแลวไดผลหรือไม 
จําเปนตองมีเครื่องชี้วัดที่เหมาะสมและเชื่อถือได ปจจุบนัมีหลายหนวยงานไดพยายามสรางตัวช้ีวดัธรร
มาภิบาลและใชในหนวยงานของตน แตตัวช้ีวดันั้นๆ ยังเปนที่ถกเถียงและไมไดรับการยอมรับใหเปน
ตัวช้ีวดักลาง เนื่องจากความหลากหลายของตัวช้ีวดั และมิติที่แตกตาง ซ่ึงมิติเหลานั้นขึ้นอยูกับ ความ
เขาใจ และกรอบการรับรูของผูนําเสนอแตละบุคคลหรือองคกร โดยทัว่ไปสาระสําคัญของธรรมาภิบาล
สามารถพิจารณาไดจากองคประกอบหลัก อันไดแก หลักความคุมคา หลักคุณธรรม ความชอบธรรม 
สิทธิมนุษยชน ความยั่งยืน ความโปรงใส ความเสมอภาค ความยอมรับ การตรวจสอบ ความมี
ประสิทธิภาพ และ การมีสวนรวม 

2. ทบทวนแนวคิดท่ีเก่ียวของกับธรรมาภิบาล 
แนวคิดในการพัฒนาหลักการธรรมภิบาลหรือระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

มีการกลาวถึงเปนระยะในแวดวงของนักวิชาการตั้งแตชวงกอนการใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 แตยังไม
คอยแพรหลาย ดวยเหตุผล 2 ประการคือ แนวความคิดยังขาดความชัดเจน และคนสวนใหญยังไมสนใจ 
เมื่อประเทศไทยตองประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงิน และเมื่อรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนาย
ชวน หลีกภัย ไดเขามาบริหารประเทศ ในปลายป พ.ศ.2540 ภาวะแวดลอมและเงื่อนไขการกูวิกฤติ
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เศรษฐกิจ ทําใหรัฐบาลตองหันมาใหความสนใจประเด็นนี้อยางจริงจัง โดยไดพิจารณาเห็นความจําเปน
ที่ประเทศชาติตองมีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญในการบูรณะ
สังคมและประเทศ เพื่อพลิกฟนภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ สรางความเขมแข็งใหกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศเพื่อสามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางทัน
สถานการณ 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวามีนักวิชาการหลายทานไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาธิบาลไวพอสมควรดังนี้ 

2.1 ทัศนะของนักวิชาการ 25 ทาน 
(1)  นิติธรรม : (สุจินต ทังสุบุตร, 2523) 

ในประเทศที่พัฒนาแลว ประชาชนยอมไดรับการคุมครองในสิทธิเสรีภาพอันพึงมีพึง
ได มีความกาวหนาและมีหลักประกันในการดําเนินชีวิต ซ่ึงการที่จะเปนเชนนี้ได ก็มาจาก 2 วิถีทาง  คือ 
การพัฒนาทางการเมือง ที่มีความตอเนื่องเปนเวลานานหรือใชหลักนิติธรรมอยางใดอยางหนึ่ง แต
สําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาโดยทั่วไป ไดมีการวิเคราะหกันวาการใชวิถีทางการเมืองนั้น ยากที่จะ
ประสบผลสําเร็จ เพราะมีอุปสรรคในดานการสรางความตอเนื่องในการพัฒนา ดังนั้นวิถีทางที่ใชหลัก
นิติธรรมจึงนาที่จะไดรับการพิจารณาวาสามารถนํามาใชสําหรับประเทศกําลังพัฒนาไดหรือไม 

“นิติธรรม” จากขอเขียนของ ดร.สุจินต ทังสุบุตร เลมนี้ ไดเสนอถึงการพัฒนาตาม
หลักนิติธรรมวาตองประกอบดวยอะไรบาง ตลอดจนศาลปกครองซึ่งมีความสําคัญยิ่ง ในฐานะที่เปน
สถาบันที่เปนหลักประกันอํานาจใหกับประชาชนวาจะไดรับความเปนธรรมจากอํานาจรัฐ 

(2) หลักความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองไทย (บุญอนันต วรรณพาณิชย, 
2533) 

ปญหาในการควบคุมฝายปกครอง เปนปญหาที่ยอมรับกันทั่วไปวามีความสําคัญ ซ่ึง
แตละประเทศตางก็ประสบกับปญหานี้ และตางก็แสวงหาแนวทางเพื่อแกไขปญหา 

สําหรับประเทศฝรั่งเศสซึ่งเปนประเทศที่ไดรับการยอมรับวามีกฎหมายปกครองที่
พัฒนาอยางเปนระบบนั้น ไดสรางและพัฒนาหลักกฎหมายปกครองขึ้นในหลายเรื่องดวยกัน และหลัก
กฎหมายที่ถือวาเปนหลักที่สําคัญที่สุดในบรรดาหลักตางๆ และเปนพื้นฐานของการสรางหลักตางๆ นั้น 
ไดแก หลักความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง (Principe de legalite des acte 
administrative) หลักดังกลาวนี้ทําใหเห็นไดวา การกระทําของฝายปกครองที่ถูกควบคุมตามหลักนี้ซ่ึง
ไดแก “นิติกรรมทางปกครอง” นั้น คืออะไร นิติกรรมทางปกครองมีระบบกฎหมายที่เปนเอกเทศตาง
จากระบบกฎหมายของนิติกรรมทางแพงอยางไร และเมื่อนิติกรรมทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย
แลวอาจถูกเพิกถอนไดดวย “เหตุเพิกถอน” อยางใด ในประการสําคัญ หลักนี้ทําใหเห็นวามีวิธีการคิดที่
เปนระบบ มีหลักเกณฑที่แนชัด เปนเหตุเปนผล และงายตอการทําความเขาใจ 
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                                  จากการศึกษาแนวความคิดของนักกฎหมายไทย โดยใชหลักความชอบดวย
กฎหมายของนิติกรรมทางปกครองเปนแนวทางเปรียบเทียบแลว พบวา แนวความคิดของนักกฎหมาย
ไทยยังไมเปนไปตามแนวทางของหลักดังกลาว และเมื่อนําเอาหลักดังกลาวมาทดลองปรับใชกับ
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นของไทยก็พบวา สามารถใหขอยุติและเหตุผลที่เหมาะสมกวาเดิม เมื่อคํานึงถึงการที่
มีรากฐานของหลักนี้ในบทบัญญัติของกฎหมายไทยซึ่งไดแกกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ประโยชนของการมีหลักดังกลาว ความพรอมทางดานแนวความคิดของนักกฎหมายไทยที่คุนเคยกับ
หลักนิติกรรมทางแพงซึ่งมีรากฐานคลายคลึงกับหลักนิติกรรมทางปกครอง ตลอดจนการยอมรับหลักนี้
ทางดานวิชาการแลว รายงานฉบับนี้จึงเสนอแนะใหมีการพัฒนา “หลักความชอบดวยกฎหมายของนิติ
กรรมทางการปกครองของไทย” ขึ้น 

(3) ธรรมรัฐภาคเมือง : บทบาทภาคีเมือง: (ศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 
2541) 

กลาวถึงองคประกอบสําคัญของธรรมรัฐ 9 ประการ ตามความหมายของ UNDP ไดแก 
1) การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) 
2) กฎหมายที่ยุติธรรม (Rule of law) 
3) ความเปดเผยโปรงใส (Transparency) 
4) การมีฉันทานุมัติรวมในสังคม (Consensus Orientation) 
5) กลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy) 
6) ความเสมอภาค (Equity)  
7) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) 
8) พันธะความรับผิดชอบตอสังคม (Accountability) 
9) การมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ (Strategic Vision) 
อยางไรก็ตามแนวคิดเรื่อง “ธรรมรัฐ” ยังเปนเพียงอุดมคติเทานั้น ดังนั้นเพื่อทําให

ธรรมรัฐเปนรูปธรรมจะตองเริ่มตนที่การมีสวนรวมของประชาชน (public participation) ซ่ึงเปน
องคประกอบเบื้องตนที่สําคัญ เพราะการมีสวนรวมของภาคีประชาชนทุกๆ ภาคีอยางเต็มรูปแบบ จะ
สงผลใหทิศทางสูธรรมรัฐที่พึงประสงคสําเร็จเปนจริงได โดยผูเขียนไดอธิบายวา ภาคีเมือง หมายถึง 
กลุมตางๆ ที่รวมตัวกันขึ้นในเขตเมือง มีวัตถุประสงคในการรวมตัว คือ เพื่อเขาไปมีสวนรวมในการ
ชวยเหลือ สนับสนุน เรียกรอง หรือมีบทบาทอยางใดอยางหนึ่งในการทําประโยชนสาธารณะหรือเพื่อ
ปกปองผลประโยชนภายในกลุมตนตามสิทธิและเสรีภาพที่พึงมีพึงได  ซ่ึงเราสามารถแบงประชากร
เปนภาคีกลุมตางๆ ได 7 ภาคีใหญๆ ไดแก ภาคีภาครัฐ ภาคีเอกชน ภาคีองคกรพัฒนา ภาคีองคกรพัฒนา
เอกชน (เอ็นจีโอ) ภาคีส่ือมวลชน ภาคีนักวิชาการ ภาคีสถาบันการศึกษา และภาคีประชาชน นอกจากนี้
ผูเขียนยังไดกลาวถึงบทบาทของภาคีกลุมตางๆ ในการสรางธรรมรัฐ  ผลดีเมื่อภาคีเมืองมีสวนรวมสราง
ธรรมรัฐ และเงื่อนไขที่ทําใหไดมาซึ่งภาคีเมือง 
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(4) ธรรมรัฐแหงชาติ ยุทธศาสตรกูหายนะประเทศไทย : (ธีรยุทธ บุญมี, 2541) 
ทามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรง และกําลังจะนํามาซึ่งวิกฤติใหญทางสังคม ธีรยุทธ

ไดเสนอแนวคิด ธรรมรัฐแหงชาติขึ้น เพื่อเปนยุทธศาสตรในการกอบกูวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งผลักดันใหเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนขึ้น ธรรมรัฐแหงชาติ เปนพัฒนาการขั้นสําคัญของการกอตัว
เปนสังคมเขมแข็ง กลาวคือ เปนขั้นของการกอตัวข้ึนเปนอุดมการณรวมของสังคม  เปนแนวคิดในเชิง
ปฏิบัติที่เรียกรองใหมีการยกระดับความสัมพันธและความรวมมือกันอยางจริงจัง ของทั้งภาครัฐ ภาค
สังคม และภาคเอกชน  เพื่อปฏิรูประบบตางๆ ในสังคมเสียใหม และสรางระบบการบริหารประเทศที่มี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบได  

(5) แนวคิดและวาทกรรมวาดวย “ธรรมรัฐแหงชาติ”: (นฤมล ทับจุมพล, 2541) 
บทความนี้ตองการจะเสนอแนวคิดและวาทกรรมเกี่ยวกับ “ธรรมรัฐแหงชาติ” ที่

กลายเปนกระแสหนึ่งในสังคมการเมืองไทยปจจุบัน โดยจะชี้ใหเห็นถึงแนวคิด การตีความ และการ
นําเสนอรูปธรรม ตลอดจนขอเสนอ เชิงยุทธศาสตร ยุทธวิธี ของกลุมตางๆ ที่อาศัย “กระแสธรรมรัฐ
แหงชาติ” ภายใตบริการเมืองที่แตกตางกัน และนํามาสูการปฏิบัติการทางการเมืองที่แตกตางกัน 
ตลอดจนทาทีของกลุมตางๆ ในสังคมไทยตอกระแสธรรมรัฐแหงชาติ 

(6) เปดเคาโครง “ธรรมรัฐแหงชาติ”: (บุญเลิศ มโนสุจริตชน, 2541) 
ในบทความนี้ แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจของนายธีรยุทธ  บุญมี ในการสราง ธรรมรัฐ

แหงชาติ (National Good Governance) ภายหลังจากที่ถูกปฏิเสธแนวความคิดในการจัดตั้งสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยไดจัดประชุมเสนอกรอบเคาโครงเรื่องธรรมรัฐแหงชาติ ซ่ึงถูกเรียก
งายๆ วา “การประชุมแหงชาติเพื่อธรรมรัฐแหงชาติ” (National Convention For Good Governance of 
Thailand)  ซ่ึงนายธีรยุทธ ไดอธิบาย 

1) เนื้อหาของธรรมรัฐแหงชาติ ดังนี้ 
- เปนรูปแบบความรวมมือของสถาบันหลักตางๆ ในประเทศ 
- มีความสํานึกเชิงสถาบันที่ปรับปรุง (Reengineering) ตัวเอง และอุทิศตนเองเพื่อ

แกไขวิกฤติมากขึ้น 
- ระดมความคิดเพื่อแกปญหาวิกฤตชาติ 
- กระจายความรวมมือในทุกระดับ 
- แกปญหาระยะยาวมิใชเพียงเปาหมายระยะสั้น 

2) ซ่ึงในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 
- เรียกขวัญกําลังใจของคนไทยทั้งประเทศ 
- วางแนวทางและมาตรการสําหรับทางออกของประเทศ 
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- สถาบันหลักในสังคมรวมกันแกปญหา 
- จัดตั้งองคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน 
 
- กําหนดเปาหมายแหงชาติคือ  

(1) กินอยูพอเพียง 
(2) วิญญาณไทยจิตใจสากล 
(3) การทํางานอยางมืออาชีพ 

3) กําหนดเปาหมายรูปธรรม คือ 
-  ดานแรงงาน 
- ดานการอบรม 
- ดานการรวมสมทบทุนชวยเหลือประเทศ 
- ดานการเสริมความรูและความพรอม 
- ดานอื่นๆ 
อยางไรก็ตาม การนําเสนอของนายธีรยุทธ เปนเพียงการเคลื่อนไหวหนึ่งเทานัน้ 

ซ่ึงถาหากแนวความคิดเรื่องดังกลาวเปนจริงก็อาจสงผลถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองครั้วใหญ
อีกก็ได ซ่ึงกอใหเกิดประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมไมใชประชาธปิไตยแบบตวัแทน 

(7) ธรรมรัฐกับจินตนาการทางสังคม : (ประมวล เพ็งจันทร, 2541) 
ในบทความนี้ ผูเขียนมีความเห็นวา “ธรรมรัฐ” เปนทางออกของสังคมไทยในยุควิกฤต

เศรษฐกิจ แตคนในสังคมไทยกลับพูดถึงแนวทางการแกปญหาดานธรรมรัฐเพียงผิวเผิน ไมตั้งใจนํา
วิธีการดังกลาวมาแกปญหาอยางจริงจัง ผูเขียนจึงเรียกรองใหคนในสังคมใหความสนใจกับธรรมรัฐให
มากขึ้นกวาที่เปนอยูอยางจริงจัง 

(8) ปรัชญาการศึกษาวาดวย “ธรรมรัฐ” (Righteous State) : (ปฐมพงศ นฤพฤฒิพงศ, 
2541) 

ในบทความนี้แสดงใหเห็นวาแนวคิดเรื่องธรรมรัฐมีมานานแลว และความหมายก็
แตกตางกันไป เชน ในความหมายของไทยและปราชญชาวกรีก แตอยางไรก็ตามความหมายของธรรมรัฐ
ของไทยและกรีกนั้นตรงกัน ที่พอสรุปไดวา ธรรมรัฐ คือ ความถูกตองชอบธรรมจากผูนําในระดับตางๆ 
และประชาชนทุกหมูเหลาในสังคม กลาวคือ เปนผูมีสิทธิเสรีภาพ มีหนาที่ถูกตองเหมาะสมในสังคม 
ซ่ึงหมายถึง ในฐานะพลเมืองดี มีศีลธรรม    มีจรรยาดี มีความรูดี มีความเฉลียวฉลาด กลาหาญ เปนตน 
แตบทบาทหนาที่ของแตละคนก็จะแตกตางกันออกไป  ทั้งนี้ เนื่องจาก  พื้นฐานอาชีพ  ความรู
ความสามารถ ตลอดจนระบบงาน ระบบราชการ และระบบสังคมที่ตางกัน จากนั้นผูเขียนยังชี้ใหเห็น
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ถึงธรรมรัฐในแงตางๆ ไดแก รัฐที่ดี (Good State) ระบบการศึกษาที่ดี (Education Philosophy) และ
ระบบการเมืองที่ดี ซ่ึงชี้ใหเห็นวาธรรมรัฐนั้นไดแก องคกรตางๆ ของสังคม และระบบสังคมที่เปนอยู
นั้นตองยึดหลักความถูกตองเปนสําคัญ 

ในตอนทาย  ผู เขียนไดอธิบายปรัชญาศาสตรศึกษาที่มีหลายสาขาวิชาที่ตอง
ทําการศึกษาไปพรอมๆ กัน ไดแก 

1)  วิชาปรัชญาศึกษาศาสตร 
2) วิชาปรัชญารัฐศึกษาหรือปรัชญารัฐศาสตร 
3) วิชาปรัชญาวิทยาศาสตรศึกษา 
4) วิชาปรัชญาธุรกิจศึกษา 
5) วิชาปรัชญานิติศาสตรศึกษา 

การศึกษาวิชาปรัชญาเหลานี้ เพื่อใหผูศึกษามีแนวคิดและนําแนวทางนั้นไปใชใน
การวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อสรุปหลักการและเหตุผลของศาสตรใหมๆได นอกจากนี้ยังมีศาสตรอีก
หลายสาขา เชน ปรัชญา    เศรษฐศาสตรศึกษา ปรัชญาสังคมวิทยาศึกษา ปรัชญามนุษยวิทยาศึกษา 
ปรัชญาจิตวิทยาศึกษา ปรัชญานิเวศวิทยาศึกษา เปนตน โดยการศึกษาเรื่องธรรมรัฐก็เปนศาสตรสาขา
หนึ่ง คือ วิชาปรัชญาการศึกษาวาดวยธรรมรัฐ ซ่ึงเมื่อศึกษาในรูปแบบเดียวกันกับศาสตรอ่ืนก็อาจเปน
วิธีการหรือแนวทางที่จะนําไปสูการคนพบระบบวิธีการที่จะนําไปสูการแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการ
บริหารการปกครองที่กําลังเปนปญหาอยูในขณะนี้ และจะเปนเครื่องมีที่ดีที่จะกําจัดอวิชา (Ignoravec) 
ในตัวบุคคลทั้งในภาครัฐและเอกชนได อันนําไปสูการพัฒนาประเทศ 

(9) ธรรมรัฐ : จุดเปล่ียนประเทศไทย: พิทยา วองกุล  (2541) 
เปนหนังสือรวบรวมบทความของนักวิชาการที่มี ช่ือเสียงเกี่ยวกับเรื่องธรรมรัฐ 

ประกอบดวยบทความ ดังนี้คือ 1. ธรรมรัฐถึงธรรมาธิปไตย สุดยอดการปกครองที่ไมตองถูกปกครอง : 
พิทยา วองกุล  2. มุมมองธรรมรัฐ ในทัศนะของนายแพทยประเวศ วะสี : วรดุลย ตุลารักษ เรียบเรียง 3. 
ระเบียบวาระแหงชาติ ปฏิรูปสังคมไทย : ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี 4. โลกาภิวัตนกับ Good 
Governance: ยุค ศรีอาริยะ 5. ขอโทษสังคมศาสตร : ดร. ปราโมทย นาครทรรพ 5. ปรัชญาการเมือง
เร่ืองธรรมรัฐ ในทัศนะของอาจารยธีรยุทธ บุญมี : ยอด สุขพัฒนธี เรียบเรียง 6. ฐานชุมชน ประชาสังคม 
ธรรมรัฐ และชุมชนาธิปไตย : ทางรอดในยุควิกฤตเศรษฐกิจไทย: พิทยา วองกุล 7. ธรรมรัฐแกปญหาได
จริงหรือ? : นายแพทยเหวง โตจิราการ  8. หลักการสรางรัฐที่เปนธรรม : ประชาชนเปนฐานคิดและฐาน
พัฒนา: ยอด สุขพัฒนธี เรียบเรียง 9. แนวคิดและวาทกรรมวาดวย: ธรรมรัฐแหงชาติ : นฤมล ทับจุมพล 
10. ธรรมรัฐกับประชาสังคม : อมรา พงศาพิชญ 11. “ธรรมรัฐ” จากทัศนะชนชั้น: ใจ  อ๊ึงภากรณ  12. 
กองทัพกับธรรมรัฐ : ขอคิดเพื่อการบริหารของประชาสังคม: สุรชาติ บํารุงสุข 13. อธรรมรัฐ : สมชาย 
ปรีชาศิลปกุล 14. ประชาสังคมแทคือธรรมรัฐ : วิสัยทรรศน ดร.อเนก เหลาธรรมทัศน : วรดุลย ตุลา
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รักษ สัมภาษณ 15. รัฐธรรมนูญ 2540 กับลักษณะและปญหาของพรรคการเมืองไทยในอนาคต : ดร. 
ระดม วงษนอม    

(10) ธรรมรัฐภาคราชการ : (วรลักษณ มนัสเอื้อศิริ, 2541) 
เปนบทความสรุปผลการอภิปรายเรื่อง ธรรมรัฐภาคราชการ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งใน

โครงการธรรมรัฐแหงชาติ ซ่ึงในการอภิปรายครั้งนี้ไดเนนถึงสถานการณปญหาความรุนแรง และ
นําเสนอแนวทางในการปฏิรูปภาคราชการ รวมทั้งกําหนดมาตรการที่ชัดเจนเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อให
เกิดผลตอการบริหารประเทศ โดยมีวิทยากร คือ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค เลขาธิการ ก.พ.  นายกลา
ณรงค  จันทิก เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ นางผาสุก พงษ
ไพจิตร คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และ  ม .ร.ว .จัตุมงคล  โสณกุล อดีตปลัด
กระทรวงการคลัง 

นอกจากบทความนี้จะสรุปประเด็นสําคัญที่วิทยากรแตละทานไดกลาวไว  ยังมีการ
ขยายความคําวาธรรมรัฐที่เกี่ยวของกับภาคราชการใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

(11) ธรรมรัฐใหอะไรกับคนจน (ธีรยุทธ บุญมี, 2541) 
นายธีรยุทธ บุญมี ไดช้ีใหเห็นถึงแนวคิดหลักของธรรมรัฐแหงชาติ หรือ Good 

Governance of Thailand มีดังนี้ 
 
1. ปฏิรูปองคกร สถาบัน และพฤติกรรมคานิยมของบุคคลเพื่อใหประเทศเขมแข็ง 
2. การพึ่งตนเองของสังคมไทย 
3. ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจแบบกินอยูพอเพียง 
4. วางยุทธศาสตรหรือแผนฟนฟูประเทศที่ถูกตอง 
5. ทําใหประชาชนเขมแข็ง 
6. สงเสริมความเกื้อกูลกันในสังคมไทย 

ในหลักตางๆ ทั้ง 6 หลักนี้ไดสงไปถึงรัฐบาลแตรัฐบาลจํากัดขอบเขตคําวาธรรมรัฐ
ของตนเองไวแตเพียงวาประชาชนตองมีสวนรวมทางการเมือง เชนการเลือกตั้ง ไมซ้ือเสียง สอดสอง
ดูแลการเลือกตั้งใหเปนไปอยางบริสุทธิ์เทานั้น และยังคงสนใจแตการแกปญหาของคนเมืองเทานั้น 
โดยไมมองถึงคนชั้นลางในสังคม ในบทความนี้จึงชี้ใหเห็นถึงเหตุการณตางๆที่ผานมา ซ่ึงก็เปนอยาง
เดียวกับปจจุบันที่รัฐบาลไมเนนการแกปญหาของคนกลุมลางในสังคมเชนกัน ดังนั้นการแกปญหาก็
ตองใหความสําคัญกับคนจนหรือคนกลุมลางดวย 
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(12) ธรรมรัฐ (Good Governance): (อภิรดี ยิ้มละมัย, 2541) 
บทความนี้แบงออกไดเปน 2 สวน  สวนแรกกลาวถึง ธรรมรัฐกับการปฏิรูปสังคมไทย 

โดยไดนําแนวคิดเรื่องธรรมรัฐของ ธีรยุทธ บุญมี มานําเสนอ  ในสวนที่ 2 เปนการสรุปสาระสําคัญของ
การอภิปราย เร่ือง “ธรรมรัฐกับประชาสังคมเมือง” ซ่ึงจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามโครงการธรรมรัฐแหงชาติฟอร่ัม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยายแนวคิด
เร่ืองธรรมรัฐ อันจะนําไปสูผลเชิงปฏิบัติในการปฏิรูประบบตางๆ ของสังคมไทย และเพื่อใหสังคมไทย
ตระหนักวาไดเกิดกระบวนการที่ตองการผลักดันใหเกิดความยุติธรรมทางสังคมขึ้น ซ่ึงจะชวยให
ประชาชนรวมใจในการแกไขวิกฤตของประเทศ โดยมีผูรวมอภิปราย คือ นายธีรยุทธ บุญมี นายพิจิตต 
รัตตกุล  นายมีชัย  วีระไวทยะ  นายธรรมรักษ การพิศิษฎ และนายเอนก  นาคะบุตร 

(13) ธรรมรัฐและธรรมราษฎรกับองคกรประชาสังคม : (ดร.อมรา พงศาพิชญ, 2541) 
บทความนี้พยายามวางพื้นฐานความคิดเรื่องธรรมรัฐและธรรมราษฎร หรือ Good 

Governance โดยสังเขป ผูเขียนไดอธิบายความหมายของธรรมรัฐและธรรมราษฎรโดยแยกเปน
ความหมายระดับนามธรรมและรูปธรรม ความหมายของธรรมรัฐและธรรมราษฎรในระดับนามธรรม
หมายถึง การดูแลผลประโยชนของ สวนรวม โดยสมาชิกของสังคมนั้นมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
สวนความหมายในระดับรูปธรรม คือ การกําหนดเกณฑหรือกฎกติกาเพื่อใหสมาชิกในสังคมนั้นๆ 
สามารถตรวจสอบดูแลผลประโยชนของสวนรวมได ตัวอยางของกฎเกณฑคือ ความโปรงใสในการ
ทํางาน ความเสมอภาคในการกระจายผลประโยชน ความยุติธรรม ฯลฯ 

ผูเขียนไดใหความสําคัญกับองคกรประชาสังคมวามีบทบาทสําคัญที่จะสามารถชวย
ประชาชนในการดูแลผลประโยชนของประชาชนและสวนรวม ตลอดจน กํากับดูแลใหการทํางานของ
ภาครัฐและธุรกิจโปรงใส เปนธรรมและเปนประโยชนตอสวนรวม 

(14)  องคกรใหทุนเพื่อประชาสังคมในประเทศไทย : (อมรา พงศาพิชญ และนิตยา กัทลีร
ดะพันธุ, 2541) 

หนังสือเลมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับองคกรใหทุนเพื่อประชาสังคมในประเทศไทย โดย
สามารถแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวนใหญๆ คือ สวนที่หนึ่ง เปนรายงานวิจัย เร่ือง องคกรใหทุนเพื่อ
ประชาสังคมในประเทศไทย ซ่ึงเปนงานวิจัยที่สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับการ
สนับสนุนทุนดําเนินการจาก The Synergos Institute,  New York เพื่อการสํารวจองคกรใหทุนใน
ประเทศไทย สถานการณและสภาพองคกร โดยมีจุดมุงหมายเพื่อความรู ความเขาใจบทบาทขององคกร
ประชาสังคม ความเขมแข็งขององคกรและการพัฒนาองคกร และเพื่อการใชเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
ในภูมิภาคนี้ อาทิ ประเทศฟลิปปนส สิงคโปร  อินโดนีเซีย และมาเลเซีย สวนที่สอง เปนบทความที่
เกี่ยวของกับองคกรระดมทุน ในเชิงการสนับสนุน สงเสริมการพัฒนาองคกร 3 บทความ ดังนี้คือ 
บทความที่ 1 เร่ือง กฎหมายและกลไกสงเสริมองคกรสนับสนุนการพัฒนา โดย ชินชัย ช้ีเจริญ  บทความ
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ที่ 2 เร่ือง ศักยภาพขององคกรสงเสริมงานพัฒนา ความนาเชื่อถือและความโปรงใส โดย พิมพา วองวรกุล 
และบทความที่ 3 เร่ือง การสรางสํานึกและความรับผิดชอบของสังคมตองานพัฒนาสังคม และองคกร
พัฒนาเอชน โดย วิภาพันธ กอเกียรติขจร  สวนที่สาม เปนสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ
สรางความเขมแข็งขององคกรระดมทุนและสนับสนุนการพัฒนา สวนที่ส่ี เปนกําหนดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการและรายชื่อผูเขารวมการประชุม  

โดยในสวนที่ 2 มีสวนที่เกี่ยวของคือบทความ เร่ือง ศักยภาพขององคกรสงเสริมงาน
พัฒนา ความนาเชื่อถือและความโปรงใส โดย ผูเขียนไดกลาวการสรางศักยภาพองคกรสงเสริมงาน
พัฒนาใหมีความนาเชื่อถือและมีความโปรงใส โดยอาศัยกระบวนการจัดการที่ดี (Good governance) 
ประกอบดวย 1. การมีสวนรวม (Participation)  2. มีความโปรงใส (Transparency) 3. การทํางานอยางมี
หลักการและเหตุผล สามารถตรวจสอบได (Accountability) และ 4. สามารถคาดการณได  
(Predictability) 

(15) มุมมอง นายอานันท : (อานันท ปนยารชุน, 2541) 
เปนหนังสือที่รวบรวมการแสดงปาฐกถาของนายอานันท  ปนยารชุน ในโอกาสตางๆ 

ที่ถอดเทปและเรียบเรียงใหมในหลายๆ เร่ือง โดยในสวนที่เกี่ยวของจะมีอยู 2 เร่ือง คือ “ธรรมรัฐคือ
อะไร?”  และ “ธรรมรัฐกับสังคมไทย”  

ในบท “ธรรมรัฐคืออะไร” นายอานันท  ปนยารชุน ไดกลาวถึงการสรางธรรมาภิบาล
ภาครัฐและภาคเอกชนใหเกิดขึ้นในประเทศไทยใหได แมตองใชเวลานานมากก็ตาม สวนในบท “ธรรม
รัฐกับสังคมไทย”  นายอานันทกลาววา นอกจากเราจะมีรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีสวนรวมมากที่สุด
แลว เรายังตองมีกระบวนการอื่นเพื่อสราง Good Governance ในประเทศไทยใหได โดยเสนอวา
องคประกอบของ Good Governance จําเปนตองมี 

1) Accountability คือ ความรับผิดชอบและมีเหตุผลที่อธิบายได 
2) ตองมีการมีสวนรวมของประชาชน 
3) จะตองมีการคาดการณได 
4) จะตองมีความโปรงใส 
5) จะตองมีความเชื่อมโยงระหวางองคประกอบทั้ง 4  
6) มีระบบกฎหมายที่มีความยุติธรรมตอสังคมและปจเจกชน 
7) มีผูใชกฎหมายที่เปนผูมีคุณธรรมและเที่ยงธรรมอยางแทจริง 
8) ส่ือที่เปนอิสระและรับผิดชอบ 
แตอยางไรก็ตาม การสราง Good Governance ในสังคมไทยไมใชแกเฉพาะทาง

การเมืองเทานั้น ยังตองแกปญหาทางสังคมดวย 
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(16) ธรรมรัฐกับการจัดการปาไมไทยใหยั่งยืน : (อานันท ปนยารชุน, 2541) 
ในบทความนี้ผูเขียนชี้ใหเห็นถึงความเสื่อมโสรมของปาไมในเมืองไทย ซ่ึงจากความ

ลมเหลวนี้เอง ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในยุคเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสาร ไดรับบทเรียน และรับทราบทางออกในการแกไขปญหาตางๆ มากขึ้น ซ่ึงการเคลื่อนไหวของ
ประชาชนนี้เปนการจํากัดขอบเขตอํานาจรัฐ ลดภาระหนาที่ของรัฐ และเพิ่มการมีสวนรวมของ
ประชาชน และในเรื่องนี้ ก็มีแนวทางที่ชัดเจนในรัฐธรรมนูญ โดยแบงเปน 2 ประการ 

ประการแรก ในดานสิทธิและหนาที่ของประชาชนและชุมชน มีบทบัญญัติมาตรา 56,  
46 และ 59 

 ประการที่สอง ในดานหนาที่ของรัฐ มีบทบัญญัติ มาตรา 79 และ 290 

ผูเขียนไดช้ีใหเห็นถึงความจําเปนในการสรางธรรมรัฐในสังคมและนํามาใชในระบบ
โครงสรางของการจักการปาไมของประเทศ นอกจากนั้นยังตองสรางกระแสประชาสังคม (Civil 
Society) ใหเกิดขึ้นในกระบวนการจัดการปาไมดวย นอกจากนั้นรัฐยังตองปรับบทบาทมาเปนผู
เสริมสรางพลัง (Empowerer) ซ่ึงในที่สุดก็จะเกิดพลังทางสังคม โดยรัฐเปนเพียงผูสนับสนุนในดานการ
ใหความรูและแนะนําเทานั้น 

ในทายที่สุดผูเขียนเรียกรองใหประชาชนผลักดัน พระราชบัญญัติปาชุมชนใหมีผล
บังคับใช เนื่องจากกระบวนการรางพระราชบัญญัติเปดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะ หรือ
การทําประชาพิจารณอยางกวางขวาง เทากับเปนการมีสวนรวมจากประชาชนมากที่สุด 

(17) ขอคิด งานเขียน การบริหาร การปกครองยุคใหม : (กรมการปกครอง, 2542) 
เปนหนังสือรวบรวมบทความที่กรมการปกครองไดนําเผยแพรประชาสัมพันธใน

นิตยสารสยามรัฐ สัปดาหวิจารณ ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2541 ถึง กันยายน 2542 โดยขอมูล สาระในแต
ละบทไดสะทอนใหเห็นถึงการทํางานของกรมการปกครองในชวงที่ทิศทางการบริหารการปกครอง
ไทยมุงสูการพัฒนาประชาธิปไตย       กาวไกลทางการเมือง และการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ินและ
ชุมชน (ชวงป พ.ศ. 2540 ถึงปจจุบัน) ซ่ึงลวนเปนงานที่เกี่ยวของกับประชาชนที่ควรทราบ บทความใน
ชวงแรกๆ ของหนังสือเปนเรื่องเกี่ยวกับงานราชการสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบล 
เปนสวนใหญ ในชวงทายเปนบทความเกี่ยวกับงานการปรับแนวคิดการทํางาน แนวโนมความเปนไปที่
กรมการปกครองไดปฏิบัติในชวงระยะเวลาที่ผานมา ซ่ึงลวนสะทอนขอคิดในแงคนทํางานไวอยาง
นาสนใจ 

(18) ธรรมรัฐ – ธรรมราชา: (ปรีชา ชางขวัญยืน, 2542) 
เปนหนังสือเขียนเพิ่มเติมจากหนังสือระบบปรัญชาการเมืองในนามวธรรมศาสตร 

ความคิดทางการเมืองในพระไตรปฎก และทัศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา โดยเนนแนวคิด
ของธรรมราชาวาจะเปนประโยชนแกการเมืองการปกครองของไทย และเปนประโยชนแกนักวิชาการ
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ทางปรัชญา รัฐศาสตร และประวัติศาสตร นอกจากนั้นในหนังสือเลมนี้แสดงใหเห็นถึง “ธรรม” ใน
ความหมายตางๆ อาทิ ในทางศาสนา ในทางปกครอง ซ่ึงธรรมเหลานั้นสะทอนใหเห็นถึงนโยบายใน
การปกครองรัฐของราชา หรือผูปกครองในแตละยุคแตละสมัย และแสดงใหเห็นถึงลักษณะการ
ปกครองแบบธรรมรัฐในความหมายทั่วไปและการนําไปใช 

(19) การสราง Good Governance ในองคกร:  (ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม, 2542) 
ผูเขียนอธิบายวา Good Governance หมายถึง “การกํากับดูแลที่ดี” หรือหมายถึง “การ

ใชสิทธิ์ของความเปนเจาของที่จะปกปองดูแลผลประโยชนของตนเอง โดยผานกลไกที่เกี่ยวของในการ
บริหาร” โดยหัวใจสําคัญของ Good Governance คือ ความโปรงใส (Transparency) ความยุติธรรม 
(Fairness) และความรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจ (Accountability)  

การกํากับดูแลที่ดีมีความจําเปนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ในกรณีภาครัฐจะเรียกวา 
Good  Political Governance ผูเปนเจาของ คือ “ประชาชน” ซ่ึงใชสิทธิของตนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาไปทําหนาที่ในรัฐสภา เพื่อกํากับดูแลผูบริหารคือรัฐบาลใหบริหารประเทศ
ในทางที่ถูกตองสอดคลองกับความตองการของประชาชน สวนในภาคเอกชนเรียกวา Good Corporate 
Governance ผูเปนเจาของคือ “ผูถือหุน” ใชสิทธิในการเลือกคณะกรรมการบริษัท เขาไปทําหนาที่
กําหนดนโยบาย คัดเลือก และกํากับดูแลผูบริหารใหบริหารงานเพื่อความเจริญกาวหนาของบริษัทสม
ตามเจตนารมณของผูถือหุน  

ในตอนทายผูเขียนไดพูดถึงวิธีการสราง Good Governance ในองคกรวาตองเริ่มจาก 
1) คณะกรรมการบริหาร  และผูบริการระดับสูงตองทําความเขาใจและให

ความสําคัญกับการเปน Good Governance 
2) คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงควรทบทวน กระบวนการกํากับดูแลที่เปนอยู

ในปจจุบันของตนวา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปรงใสเพียงใด 
3) ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการกํากับดูแลใหดีขึ้น และสั่งใหมีการดําเนินการ 

(20) การปฏิรูปกฎหมายเพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลและการแขงขันท่ีเปนธรรมในภาค
ธุรกิจ : (อานันท ปนยารชุน, 2542) 

บทความนี้เปนปาฐกถาพิเศษของนายอานันท  ปนยารชุน ในการประชุมทางวิชาการ
เพื่อแนะนํา      ชุดโครงการวิจัย เร่ือง “การปฏิรูปกฎหมายเพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี” จัดโดย  โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) รวมกับคณะกรรมการนโยบายสังคมแหงชาติ (กสน.) วันที่ 16 สิงหาคม 2542 ณ โรงแรมเดอะ
แกรนด โดยนายอานันท กลาววา กฎหมายที่สามารถสงเสริมธรรมาภิบาลไดนั้นจะตองเปนกฎหมายทีม่ี
สามารถจัดสรรประโยชนของบุคคลทุกคนทุกหมูทุกเหลาในสังคมไดอยางเปนธรรม กลาวคือ เปน
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กฎหมายที่อยูภายใตหลักนิติธรรม (The Rule of law) ซ่ึงตองมีทั้งกฎหมายที่มีความยุติธรรมตอทุกฝาย
ในสังคมและปจเจกชน และตองมีผูใชกฎหมายและระบบยุติธรรมที่ดีดวย 

1) สวนองคประกอบของหลักนิติธรรม จะตองมีดังนี้ คือ 
-  ตองมีกฎหมายที่เปนธรรม 
-  กระบวนการในการออกกฎหมายตองเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวม และมี

กระบวนการที่โปรงใส 
- ตองมีระบบตรวจสอบ Accountability ที่เหมาะสม 
- บุคลากรในวงการกฎหมายตองมีจริยธรรมและคุณธรรม 
-  จะตองมีส่ือที่อิสระ เพื่อใหแนใจวากฎหมายและการบังคับใชมีความยุติธรรม 

เพราะถาสื่อไมอิสระ การตรวจสอบก็ยอมจะไมเกิดขึ้น  

2) แตตามทัศนะคติของผูบรรยายเห็นวาระบบกฎหมายในประเทศไทยยังมี
ขอบกพรองอันเปนการสวนทางกับหลักนิติธรรมที่กลาวมา โดยมีขอสังเกตดังนี้ 

-  กระบวนการรางกฎหมายในประเทศไทยไมไดเปนไปตามหลักนิติธรรม 
เพราะเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐและราชการแตเพยีงฝายเดียว เนื่องจากการรางกฎหมายจะเปนไป

ตามความตองการของผูมีอํานาจ 
-  ควรจะมีการปฏิรูปการรางกฎหมายโดยเปดโอกาสใหบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ

มีสวนรวมในกระบวนการรางกฎหมาย 
-  นักกฎหมายมุงตีความตามตัวอักษรหรือตามตัวหนังสือเปนหลักโดยไมไดดู

เจตนารมณของกฎหมาย 
-  กระบวนการยุติธรรมของไทยยังขาดการจัดสรรอํานาจที่ดี ขาดการตรวจสอบ

ถวงดุล อันสงผลถึงปญหาการบังคับใช 
-  ขาดกระบวนการการระงับขอพิพาทนอกระบบศาล (Alternative Dispute 

Resolution) 
- ขาดบุคลากรที่มีมุมมองตอกฎหมายในฐานะเปนเครื่องมือในการ

จัดสรรสังคมตามหลักนิติธรรม 
 
 

(21) ธรรมาภิบาล การมีสวนรวมของประชาชนและกระบวนการทางดานสิ่งแวดลอม: 
(ดร.ชัยอนันต  สมุทวณิช และคณะ, 2544) 

หนังสือเลมนี้เปนเอกสารเผยแพรหลังการสัมมนา (proceeding) เร่ือง “ธรรมาภิบาล 
การมีสวนรวมของประชาชนและกระบวนการทางดานสิ่งแวดลอม” ในวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2543 ซ่ึง
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เปนการสรุปรวบรวมองคความรูและขอคิดเห็นอันเปนประโยชนที่ไดจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเขารวมสัมมนา เพื่อใหเกิดประโยชนในทางวิชาการและชวยในการผลักดันใหเกิดเจตจํานงสาธารณะ
ที่จะรวมกันนําและสรรคสรางธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริงขึ้นใน
กระบวนการจัดการดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 

เนื้อหาของหนังสือประกอบดวยบทความจากการปาฐกถาพิเศษในการเปดสัมมนา 
โดยศาสตรจารย ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช และศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ บทความตางๆ จาก
การสัมมนาและบทสรุปและสังเคราะหประเด็นรวมทั้งสิ้น 17 บท  

(22) ทิศทางของประเทศไทยในการสรางธรรมาภิบาลและแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่น : 
(ดร. ประสิทธ์ิ ดํารงชัย, 2544) 

ผูเขียนไดกลาวถึงวิธีการสรางธรรมาภิบาลเพื่อแกปญหาคอรัปชั่นวา องคกรนําในการ
ดําเนินงานจะตองยึดแนวความคิดหลักสามประการคือ สรางศรัทธา หามิตร และปลุกจิตสํานึก โดยเริ่ม
จาก สรางศรัทธา หากทุกฝายมีความเชื่อมั่นและเชื่อถือเกิดขึ้นกอนแลวหามิตร โดยเปดกวางใหทุกฝาย
ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เชน NGO เขามารวมแกปญหาดวย และงานขั้น
สุดทายคือ การปลุกจิตสํานึกใหคนในสังคมมี ทัศนคติและคานิยมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต เกลียด
ชังการทุจริตและมีปฏิกริยาตอตานการคอรรัปชัน  หากดําเนินการสําเร็จตามที่กลาวขางตน สังคมไทยก็
จะเปนสังคมแหงธรรมาภิบาล การคอรรัปชั่นก็จะนอยลงไปในที่สุด 

(23) มิติหญิงชายใน “ธรรมรัฐ”: (เมทินี พงษเวช และ สุธีรา ทอมสัน, มปป) 
ในหนังสือเลมนี้ มีจุดมุงหมายที่จะกระตุนผูบริหาร นักการเมือง ตลอดจนผูสนใจ

ทั่วไป ใหตระหนักถึงความสําคัญของการผสมผสาน การมีสวนรวมของหญิงชายในกระบวนการธรรม
รัฐทุกระดับ โดยเนนที่ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย นอกจากหลักอื่นๆ ในธรรมรัฐ เชน ความ
โปรงใส หรือการมีสวนรวม เปนตน จากนั้นผูเขียนไดช้ีใหเห็นถึงความดอยโอกาสในดานตางๆ ของ
หญิงไทย แลวแสดงใหเห็นถึงความหมายของธรรมรัฐ และการนําธรรมรัฐมาใชเพื่อใหเกิดความเสมอ
ภาคดังกลาว โดยการกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความเสมอภาคภายใตธรรมรัฐได ซ่ึงแบง
ออกเปน 2 เร่ืองสําคัญ คือ  

1) การปฏิรูปองคกร โดยกอใหเกิดความเสมอภาคในหลักการบริหารและการ
ดําเนินงานขององคกรและการใชมาตรการพิเศษซึ่งเปนการเพิ่มโอกาสใหแกเพศหญิงมากขึ้น 

2) การเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของประชาสังคม โดยกําหนดให
ผูหญิงมีสวนรวมมากขึ้นในการเปนแนวรวมขององคกร 
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 (24) บทสรุปผูบริหาร บทศึกษา เร่ืองการเสริมสราง Good corporate governance ของ
บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย: (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) 

สืบเนื่องมาจากวัตถุประการหนึ่งของเงื่อนไขเงินกูเพื่อปรับโครงสรางเศรษฐกิจ และ
การเงินของธนาคารโลก เพื่อใหบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมี Good corporate governance อันจะ
เปนผลทําใหผูถือหุนและ stakeholder อ่ืนไดรับความคุมครองเพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจึงไดแตงตั้งคณะทํางานขึ้นชุดหนึ่ง ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงาน
ตางๆ ตามที่ธนาคารโลกกําหนด คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย สมาคมผูตรวจสอบภายในแหง
ประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. 

คณะทํางานไดจัดทําบทศึกษาฉบับนี้ขึ้น โดยผลการศึกษาบางประเด็นนําไปสูการ
พิจารณาแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ และบางประเด็นอาจตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติม และพิจารณาความ
เหมาะสมกอนที่ที่จะแกไขกฎหมาย ทั้งนี้ บทศึกษาฉบับนี้ประกอบดวย 5 สวน คือ 

สวนที่ 1  สภาพ Corporate governance ในปจจุบันของบริษัทจดทะเบียนในประเทศ
ไทย 

สวนที่ 2  ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาท หนาที่ รวมทั้งโครงสรางของคณะกรรมการ 
สวนที่ 3  ปจจัยดานกฎหมาย 
สวนที่ 4  การเปดเผยขอมูล 
สวนที่ 5  ปจจัยอ่ืนๆ ที่จะทําใหบริษัทมี Good governance โดยสมัครใจ 

 (25) ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล : (อาจารยบุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ,   2544) 
จากการศึกษาของบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ (2544) พบวาคํานิยามที่หนวยงานและ

นักวิชาการ อันไดแก ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) อานันท ปนยารชุน ธีรยุทธ บุญมี 
นายแพทยประเวศ วะสี ศาสตราจารยชัยอนันต สมุทวณิช และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
ไดนําเสนอไวนั้นมีความสอดคลองกับบริบทการพัฒนาและสงเสริมระบอบประชาธิปไตย และมีความ
เหมาะสมกับวัฒนธรรม สังคมและลักษณะการปกครองปจจุบันของประเทศ ซ่ึงอาจสรุปรวมไดวา 
“ธรรมาภิบาล ทําหนาที่เปนกลไก เครื่องมือ และแนวทางการดําเนินงานที่เชื่อมโยงกันของภาค
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเนนความจําเปนของการสรางความรวมมือจากรัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน อยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหประเทศมีพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยที่เขมแข็ง มีความชอบ
ธรรมของกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสรางและกระบวนการการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความ
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
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2.2 หนวยงานภาครัฐ 

(1) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
  คณะทํางานเพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ซ่ึงมูลนิธิสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไดระดมนักคิดในประเทศไทยหลายสาขาที่อาสาสมัครมารวมทํางาน และ
คณะทํางานไดจัดเอกสารขอเสนอเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลไทย เสนอตอนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2542 ซ่ึงนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ พลเรือน 
(สํานักงาน ก.พ.) จัดทําบันทึกเรื่องนี้เปนวาระแหงชาติวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดีเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาในการประชุมวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 โดยมีมติเห็นชอบ
ตามขอเสนอ และเห็นสมควรใหเรงสรางธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐเพื่อเปนแกนนําในการพัฒนา
และสงเสริมธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยใหจัดทําเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อหนวยงาน
ของรัฐสามารถนําไปปฏิบัติได และจะไมถูกยกเลิกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ซ่ึงจะทําใหการ
ดําเนินการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี เปนไปไดอยางตอเนื่อง  ตอมา 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2542 เห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
สรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 

 นายกรัฐมนตรีไดลงนามดังกลาวเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2542 และไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 116 ตอนที่ 63 ง วันที่ 10 สิงหาคม 2542 ระเบียบนี้มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ตอมา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจงเวียนระเบียบนี้ใหหนวยงานของรัฐทุก
แหงทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สลค.ที่ 0204ว/ว 130 ลงวันที่ 16 
สิงหาคม 2542 

1) สาระสําคัญของระเบียบ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง และ

สังคมที่ดี พ.ศ.2542 มีสาระสําคัญดังนี้ 
จุดมุงหมาย 
 • สรางกฎเกณฑและกลไกที่ดีในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม เพื่อให

หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงสามารถสงสัญญาณเตือนภัยและผูมีหนาที่เกี่ยวของสามารถ
ปรับเปลี่ยนกลไกและฟนเฟองการทํางานและการประสานงานในภาครัฐและภาคเอกชนรับรองไดอยาง
ทันทวงทีในยามที่มีปญหา 
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• พัฒนาศักยภาพของนักวิชาการใหสามารถศึกษา คนควาและเสนอแนะแนว
ทางแกไขจุดบกพรองตางๆ ที่จําเปนตอการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมอยางถูกตอง กลาหาญ 
และมีจริยธรรม 

• ปรับปรุงระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการทั้งของภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชนให รวดเร็ว ชัดเจน และเปนธรรม 

• ขยายโอกาสของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับ
สถานการณบานเมืองเพื่อรวมกับภาครัฐในการตัดสินใจและแกไขปญหาสวนรวม 

• ขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบและการหลีกเลี่ยงกฎหมายเพื่อแสวงหาประใส
ตนหรือกิจการที่ตนมีสวนไดเสียทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน เพื่อใหเกิดความสํานึกรับผิดชอบ
ตอสวนรวมรวมกัน 

 หลักยึดในการสรางระบบบริหารกิจการานเมืองและสังคม 6 ประการไดแก 
• หลักนิติศาสตร 
• หลักคุณธรรม 
• หลักความโปรงใส 
• หลักความมีสวนรวม 
• หลักความรับผิดชอบ 
• หลักความคุมคา 

กลยุทธ 
เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีใหเกิดขึ้นในทุกภาคของ

สังคม จําเปนตองรวมดําเนินกิจการอยางตอเนื่องทั้งในระยะเฉพาะหนา ระยะกลาง และระยะยาว โดยตองมี
การปฏิรูปใน 3 สวน ดังนี้ 

• ภาครัฐ ตองปฏิรูปบทบาทหนาที่ โครงสราง และกระบวนการทํางานของ
หนวยงานภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ซ่ือสัตย ซ่ือตรง มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ถือ
ประชาชนเปนเปาหมายสูงสุดในการทํางานสามารถทํางานรวมกับภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน
ไดอยางราบรื่น 

• ภาคธุรกิจ เอกชนตองปฏิรูปการทํางานโดยยึดกติกาที่โปรงใสมีความ
รับผิดชอบตอผูถือหุน เปนธรรมตอลูกคา รับผิดชอบตอสังคม มีมาตรฐานการบริการ มีระบบ
ตรวจสอบที่มีคุณภาพสามารถทํางานรวมกับภาครัฐและภาคประชาชนไดอยางราบรื่น 

• ภาคประชาชน ตองสรางเสริมใหประชาชนเกิดความตระหนักในสิทธิหนาที่
และความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีความรูความเขาใจในหลักการของการสราง
การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 
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แนวทางปฏิบัติ 
 • สรางความตระหนักรวมกันในสังคม เพื่อใหเกิดกระบวนการสรางสรรคกลไก

การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 
• ออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่จําเปนรวมทั้งการ

ดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
• เรงรัดใหเกิดการปฏิรูปการบริหาร ภาครัฐและการปฏิรูปการศึกษาอยางเปน

รูปธรรม 
• เรงรัดแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน 
• เรงสรางมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ 

มาตรการ 

 • เรงรัดใหหนวยงานของรัฐทําความเขาใจ และตระหนกัถึงความจําเปนที่ตอง
ปฏิบัติหนาที่ตามหลักการ 6 ประการ ตามระเบียบ 

• เรงรัดการดําเนินการเพื่อออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 
• เรงรัดการดําเนินการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ 
• เรงรัดใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
• สงเสริมและกํากับใหหนวยงานของรัฐ กําหนดแผนการสรางความโปรงใสและ

ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการและรายงานผลการดําเนินการในรอบปตอ
คณะรัฐมนตรี 

• สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการที่มีหนาที่ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

• ใหกระทรวงพาณิชย  กระทรวงการคลัง  และหนวยงานของรัฐอื่นที่มีหนาที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานของธุรกิจเอกชนสงเสริม สนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรีโดย
อาศัยกลไกตลาด ใหความคุมครองผูบริโภค สงเสริมใหมีมาตรฐานที่ดีในการดําเนินธุรกิจ 

ทั้งนี้ ระเบียบนี้กําหนดใหหนวยงานของรัฐและผูเกี่ยวของปฏิบัติตามระเบียบนี้ และ
รายงานผลการดําเนินการ ความคืบหนา ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตอคณะรัฐมนตรีเปนระยะ หรือ
ตามเวลาที่กําหนดในระเบียบนี้  (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน,  2544:13-24) 

2) หลักการ 6 ประการ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ

สังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มุงเนนใหหนวยงานของรัฐดําเนินงานตามภาระหนาที่โดยยึดหลักการพื้นฐาน 6 
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ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุมคา 
  หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกตอง เปนธรรม การบังคับการใหเปนไป
ตามกฎหมาย การกําหนดกฎ กติกาและการปฏิบัติตาม กฎ กติกาที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด โดย
คํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก 
  หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม การสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 
ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 
  หลักความโปรงใส หมายถึง การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดย
ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส 
  หลักความมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัยของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การแจงความเห็น การ
ไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ  
  หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความ
รับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และการกระตือรือรนในการแกปญหา 
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลดีและเสียจากการกระทําของ
ตนเอง 
  หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรค
สินคาและบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให
สมบูรณยั่งยืน 
  แตละหลักสามารถจําแนกเปน 3 ระดับ คือ ระดับประเทศ ระดับภาครัฐ และระดับ
องคกร ซ่ึงแตละระดับมีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน กลาวคือ องคกรที่มีการบริหารจัดการที่ดีที่จะ
สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีของระดับภาครัฐ และระดับประเทศตอไป ในทางกลับกัน การกําหนด
บทบาทในระดับประเทศจะมีผลตอบทบาทภารกิจและการบริการจัดการของระดับภาครัฐและระดับ
องคกรดวย 

3) องคประกอบของการบริหารจัดการที่ดี 
องคประกอบของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีที่เสนอโดยสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน แสดงไดดังตารางที่  ก-1 นี้ 
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ตารางที่ ก-1 องคประกอบของธรรมาภิบาลที่เสนอโดยสํานักงาน คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 

หลักการ องคประกอบ 
กฎหมายและกฎเกณฑตางๆมีความเปนธรรม สามารถปกปองคนดีและลงโทษคนไม
ดีได 
กฎหมายตางๆ ไดรับการปฏิรูปอยางสม่ําเสมอใหเหมาะกับสภาพการณที่เปลี่ยนไป 
กระบวนการยตุิธรรมมีการดําเนินงานของอยางรวดเรว็ โปรงใสและตรวจสอบได 
และไดรับการยอมรับจากประชาชน 

หลักนิติธรรม 

ประชาชนตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ หนาที่ของตนเอง เขาใจกฎเกณฑตางๆ และมี
สวนรวมในกรณีตางๆ 
รัฐทําการสํารวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการของรัฐและเจาหนาที ่
สวนราชการมเีกณฑในการใชดุลพินิจที่ชัดเจนเปนทีย่อมรับ 

หลักความโปรงใส 

สวนราชการมตีัวช้ีวดัผลการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมและเปดเผยตอสาธารณะ 
ผูรับบริการและผูเกี่ยวของใหการยอมรับและความพอใจ 
งานที่ปฏิบัติบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

หลักความ
รับผิดชอบ 

คุณภาพของงานทั้งดานปริมาณ ความถูกตอง ครบถวน รวมทั้งจํานวนความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และจํานวนการรองเรียนหรือการกลาวหาที่ไดรับ 
ผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ 
การทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งดานปริมาณและคณุภาพ 

หลักความคุมคา 

ความสัมฤทธิ์ผลของโครงการตางๆ รวมถึงความประหยดังบประมาณ 
ผูมีสวนเกีย่วของหรือผูไดรับผลกระทบไดรับความพึงพอใจ หลักการมีสวนรวม 
จํานวนผูเขารวมแสดงความคิดเห็นหรือจํานวนขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นของ
ประชาชนในการดําเนินการเรื่องตางๆ รวมถึงคุณภาพของการเขามามีสวนรวม 
การรองเรียนหรือรองทุกขในการดําเนนิการในเรื่องตางๆ ทั้งในและนอกองคกร
ลดลง 
คุณภาพชวีิตของคนในสังคมดีขึ้น มีการบริการจัดการและใชทรัพยากรในชาติอยาง
เกิดประโยชนสูงสุด 

หลักคุณธรรม 

สังคมมีเสถียรภาพ อยูรวมกนัอยางสงบสุขดวยความมีระเบียบวินยั 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน,  2542 
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  นอกเหนือไปจากแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใน
การสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดีแลว สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (ศสช.) ไดบรรจุเร่ืองการพัฒนาประชารัฐไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 8 (2540-2544) ซ่ึงไดสะทอนแนวความคิดของการบริหารจัดการที่ดี โดยมี
วัตถุประสงคเปาหมายและมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญตอไปนี้ 

1) วัตถุประสงคหลักของการพัฒนาประชารัฐ คือ 
- เพื่อเสริมสรางการใชหลักนิติธรรมในการบริหารรัฐกิจ การจัดการการพัฒนา

และการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของทุกภาคสวนของสังคมใหมากยิ่งขึ้น 
- เพื่อสนับสนุนใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในกิจกรรมของรัฐ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการการพัฒนาประเทศ 
- เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารรัฐกิจและ

การจัดการการพัฒนาประเทศ 
- เพื่อสนับสนุนใหเกิดความตอเนื่องในงานบริหารรัฐกิจและการจัดการพัฒนา

ประเทศทั้งในดานนโยบายและการปฏิบัติ 

2) เปาหมายของการพัฒนาประชารัฐในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 นี้ ไดแก 
- ใหเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับเขาใจในหลักปรัชญากฎหมายมหาชน ซ่ึงเปน

กฎหมายหลักในการปกครองประเทศ และเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อใหมีการใชกฎหมาย
โดยยึดหลักความถูกตองตามเจตนารมณของกฎหมายและความถูกตองในการตัดสินใจและการบริการ 
เคารพและบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาค ไมมีการเลือกปฏิบัติ มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและ
การดําเนินการบริหารงานสาธารณะ รวมทั้งใหมีการสรางกลไก กระบวนการในการจัดการความ
ขัดแยงในสังคมอยางสันติวิธี 

- ใหประชาชนมีหลักประกันในการมีสวนรวมในกิจกรรมของรัฐ สังคมและ
ชุมชนใหมากเพิ่มขึ้น เปนการเพิ่มพูนโอกาสและชองทางการมีสวนรวมอยางมีดุลยภาพและใหเกิด
ระบบการตรวจสอบถวงดุลในการบริหารทั้งภายในระบบราชการและการตรวจสอบถวงดุลจากสังคม
นอกระบบราชการ 

- ใหเกิดความฉับไว เกิดความคลองแคลงตัวของภาครัฐในการปรับตัวและ
จัดการอยางเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน เพื่อใหการตัดสินใจและการ
ดําเนินการสาธารณะของภาครัฐเกิดความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

- สงเสริมใหเกิดความตอเนื่องในงานบริหารรัฐกิจและการบริหารจัดการการ
พัฒนาโดยการสรางพันธมิตรเพื่อกําหนดพันธกิจและระเบียบวาระแหงชาติเพื่อพัฒนาคน ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติรวมกัน 
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3) แนวทางการพัฒนา 
นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ยังไดวางแนวทางในการเสริมสรางโอกาสและ

ภาวะแวดลอมในการพัฒนาประชารัฐไวดวยวา ภายใตโครงสรางการบริหารจัดการที่ผานมา ภาครัฐเปน
ผูกําหนดแนวทางในการดําเนินงานที่เชื่อวาเปนประโยชนแกประชาชน โดยปราศจากการเปดโอกาส
และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ทําใหการดําเนินงานของภาครัฐขาดประสิทธิภาพตลอดจน
ขาดการยอมรับและสนับสนุนจากประชาชน ในหลายครั้งไดนําไปสูความขัดแยงทางการเมือง และการ
เผชิญหนาระหวางประชาชนกับภาครัฐ ซ่ึงเปนการบั่นทอนพลังในการพัฒนาของสังคมไทย 
 
  เพื่อใหกระบวนการพัฒนาของชาติในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เปนไปอยางมี
ประสิทธิผลตามแนวทางที่เนนคนเปนศูนยกลาง และเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวม การดําเนิน
บทบาทของภาครัฐที่จะไดรับการยอมรับยอมตองอาศัยความชอบธรรมที่เกิดจากการสรางหลักประกัน 
โอกาส และสภาวะแวดลอมที่เสริมสรางโอกาสการมีสวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดหลักการ
และบรรทัดฐานของความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน ทั้งนี้การพัฒนาประชารัฐจะประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่สําคัญ 4 ยุทธศาสตรดังตอไปนี้ 

- การเสริมสรางหลักการใชบังคับกฎหมายที่ถูกตองตามเจตนารมณและปรัชญา
กฎหมาย  โอกาสและสภาวะแวดลอมใหสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน  เพื่อใหเกิด
หลักประกันดานสิทธิทางการเมืองและสิทธิของประชาชน การจัดการลดปญหาความขัดแยงของกลุม
ชนตางๆ ในสังคมกับภาครัฐ และการสนับสนุนสมรรถนะของประชาชน ดังนี้ 

• การใหหลักประกันสิทธิเสรีภาพ 
• การจัดการแกไขความขัดแยงในสังคมดวยสันติวิธี 
• การสรางเสริมสมรรถนะของประชาชนและพลังทางสังคม 
• การสงเสริมการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาของทุกภาคสวน 
• การสรางภาคีเพื่อการพัฒนา 
• การปรับปรุงดุลยภาพการมีสวนรวมในการพัฒนา 
• การสงเสริมทองถ่ินใหมีสวนรวมในการพัฒนา 
• การเสริมสรางศักยภาพขององคกรพัฒนาเอกชนและองคกรประชาชน 
• การเพิ่มพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของรัฐ 
• การปรับปรุงบทบาทบริหารจัดการสวนราชการ 
• การปรับปรุงกระบวนการทางงบประมาณ 
• การกําหนดใหจังหวัดมีบุคลกรที่มีความสามารถมากขึ้น 
• การสรางเกณฑช้ีวัดและระบบประเมินผลงาน 
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• การสรางความรับผิดชอบทางการบริหาร 
• การสรางความโปรงใส 
• การปรับการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ 
• การพัฒนาดานกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
• การสรางความตอเนื่องในงานบริหารรัฐกิจ 
• การสรางพันธมิตรเพื่อการกําหนดระเบียบวาระแหงชาติ 
• การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเพื่อเสริมสราง 

4) สรุป 

ความตอเนื่องของการบริหารจัดการที่ดีมีความชัดเจนมากขึ้นในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (2545-2549) โดยมีแนวทางการพัฒนาเพื่อสรางระบบบริหาร
จัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต บนพื้นฐานการมีสวนรวมของทุกฝายในสังคม ดังนั้น 
การพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จําเปนตองใหความสําคัญลําดับสูงกับการปฏิรูปภาครัฐใหเปน
องคกรขนาดเล็กที่มีคุณภาพ การปรับเปลี่ยนระบบการจัดทํางบประมาณใหมีประสิทธิภาพ คลองตัว 
สอดคลองกับนโยบายและแผนชาติและการปรับระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการกระจายอํานาจ 
ควบคูกับการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบอยางจริงจัง โดยผนึกกําลังทุกฝายที่เกี่ยวของ ภายใต
แนวทางการพัฒนาที่ควรดําเนินการดังนี้ 

 
• ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐไปสูแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
• ปรับบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงานของระบบราชการแนวใหม 
• ปรับระบบบริหารจัดการของภาครัฐใหเอือ้อํานวยตอการเสริมสรางขีด

ความสามารถของภาคธุรกิจเอกชนและเศรษฐกิจชุมชน 
• กระจายหนาทีแ่ละความรับผิดชอบใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน 
• ปรับกลไกกํากับการกระจายอํานาจใหมีความคลองตัว 
• เตรียมความพรอมและปรับปรุงประสิทธิภาพองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
• วางระบบสนับสนุนการกระจายอํานาจ 
• วางระบบการจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
• ปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกภาคสวน 
• ปรับปรุงกฎระเบียบใหลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ 
• กําหนดแนวทางตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบอยางเปนรูปธรรม 
• สรางจิตสํานึกใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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• การพัฒนาและเสริมสรางกลไกการตรวจสอบถวงดุลทุกภาคสวนในสังคม 
• สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
• ปรับทัศนคติและการทํางานของขาราชการประจําและขาราชการการเมือง 
• สนับสนุนบทบาทสื่อในการตรวจสอบนักการเมืองและขาราชการตลอดจนการ

รณรงคยกยองคนด ี
• เสริมสรางระบบบริหารจัดการที่ดีของภาคเอกชน 
• สรางมาตรฐานการจูงใจและยับยั้งเพื่อใหภาคธุรกิจมีระบบการทํางานที่

รับผิดชอบตอสังคม มีความโปรงใส และตรวจสอบได 
• ปรับปรุงและแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรง 
• เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายองคกรบริโภค 
• เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 
• สรางความเขาใจใหทุกคนตระหนกัถึงความจําเปนในการดําเนินชวีิตดวย 
       ความอดทนมีความเพยีร 
• ปรับทัศนคติและคานิยมในการดํารงชีวิตจากวัตถุนยิมและบริโภคนยิม 
       ความอดทนมีความเพยีร 

• สอดแทรกเนื้อหาสาระของการดําเนินชีวิตโดยยึดทางสายกลาง 
 
  จากการนําเสนอความหมายของการบริหารจัดการที่ดี ในดังกลาวขางตนแสดงใหเหน็ถึง
ความหมายทีห่ลายหลากของแนวความคิดเรื่องการบริหารจัดการที่ดีซ่ึงรวมไปถึงคําวาธรรมาภิบาล  ซ่ึง
สามารถสรุปเปนนิยามเชิงปฏิบัติการไดวาเปน “หลักการการบริหารงาน ท่ีมุงเนนหลกัการระบบบริหารงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ เปนหลักการการทํางานที่เนนความโปรงใส การมีสวนรวมของบคุลากรในการทํางาน  และ
ความรูสึกสํานกึรับผิดชอบตอการกระทําของตัวเอง  ซ่ึงหากมีการนํามาใชเพื่อการบรหิารงานแลว จะเกิด
ความเชื่อม่ันวาจะนํามาซึ่งผลลัพทท่ีดีท่ีสุด”   
 
  หลักการทํางานเหลานี้เปนเรือ่งที่สําคัญ เพราะที่ผานมาการบริหารงานทั้งในระดับองคกร
และระดับประเทศ จะมุงเนนในเรื่องรูปแบบและกระบวนการทํางาน รวมถึงขั้นตอนการทํางานโดย
คาดหวังวาเมือ่วางรูปแบบและกระบวนการทํางานที่ดีที่รัดกุมแลว ผลลัพทจากการทํางานจะออกมาดีดวย   
แตในปจจุบันแนวความคิดดังกลาวเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อมีเร่ืองของการบริหารจัดการทีด่ีหรือธรรมาภิบาลเขามา
เกี่ยวของ การมองภาพของการบริหารที่ดีนัน้ นอกจากจะตองถูกตองและเปนไปตามกระบวนการ
บริหารงานแลวก็จะตองเปนไปตามหลักการการทํางานที่ดีดวย 
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  โดยในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้  คณะผูวจิัยมุงเนนที่จะสรางเครื่องมือที่จะชี้วัดผลการบริหาร
จัดการที่ดีของหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและสามารถนําไปใชไดจริง  จึงไดยดึหลักความ
สอดคลองกันกับแนวคิดเรื่องระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ซ่ึงไดประกาศใชในระเบียบ
สํานักนายกวาดวยการสราง ระบบบริหารกิจการบานเมอืงและสังคมที่ดี พ.ศ.2542  โดยจะมุงเนนที่
องคประกอบ 6 ประการคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ
รับผิดชอบ หลักความคุมคา  เปนองคประกอบหลักตลอดการศึกษาวิจยัคร้ังนี ้

 
  หลักการพื้นฐานทั้ง 6 ประการขางตนมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน โดยสะทอนใหเห็น
เปาหมายทีแ่ทจริงของผูที่วางระบบบริหารจัดการที่ดี ที่ตองการจะนําเขามาเสริมในชองวางทางการบริหาร
ของหนวยงานองคกรตางๆ ที่ยังประสบปญหาดานการคอรัปชั่น ความไมโปรงใส ดานการปฏิบตัิหนาที่ไม
เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงดานการขาดการมีสวนรวมจากภาคตางๆ โดยเมื่อผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติหนาที่ของ
ตนเองโดยอยูบนหลักการการบริหารจัดการที่ดีแลวยอมจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ
ทํางาน(ดังปรากฏที่ภาพ ก-1 )    
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ภาพท่ี ก-1  ปจจัยในการมีระบบการบรหิารจัดการทีด่ี จะมีความสัมพันธกันและถักทอกันเปนใย
แมงมุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
มีสวนรวม 

รับผิดชอบ คุณธรรม 

นิติธรรม โปรงใส 

คุมคา 

สังคมดี 
 ชุมชนเขมแข็ง 
 ประเทศนาอยู 
 เปนประชาธิปไตย 

สันติสุขสถาพร 



 
 
 

ภาคผนวก 2 
แบบสอบถาม 

 
1.แบบสอบถามขอมูลสวนกลางในหนวยงาน 
2.แบบสอบถามความคดิเห็นของเจาหนาที่ในหนวยงาน   
3.แบบสอบถามความคดิเห็นของประชาชนผูใชบริการของหนวยงาน 
 



แบบสอบถามชุดท่ี..ก1.. 
 

 
แบบสอบถามขอมูลสวนกลางในหนวยงาน 

เร่ืองการบริหารจัดการที่ดีของหนวยงานภาครัฐ 
 
คําอธิบายเกี่ยวกับแบบสอบถาม 
 
  แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนโดยสถาบันพระปกเกลา เพ่ือสํารวจขอมูลจากองคกรหรือ
หนวยงานตางๆ โดยจะสอบถามขอมูลดานการเงิน ดานการบริหารงาน และดานวินัย เพื่อวัดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการใหบริการของหนวยงานภาครัฐอันเปนสวนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการที่ดี และขอให
นักวิจัยและผูชวยนักวิจัยดําเนินการสัมภาษณกลุมเปาหมายดังคําแนะนําตอไปนี้ 

1. แบบสอบถามนี้สําหรับขอมูลหนวยงานองคกร หนวยงานหนึ่ง ใชแบบสอบถามเพียงชุดเดียว 
2. ผูสัมภาษณเปนผูถามตามแบบสอบถาม และทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองสําหรับคําถามแบบมี

ตัวเลือก และ กรอกขอความตามคําตอบของผูใหสัมภาษณสําหรับคําถามแบบเติมขอความ กรุณา 
อยา ใหผูใหสัมภาษณตอบโดยการทําเครื่องหมายเองเพราะอาจทําใหเกิดความสับสนได 

3. กรุณาให ตอบทุกขอ เพื่อประโยชนในการประมวลผล 
สถาบันฯใครขอความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

ดร.ถวิลวดี บุรกีุล 
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา 

สถาบันพระปกเกลา 
 

 
 

แนะนํา : สวัสดีครับ/คะ ผม/ดิฉันมาจากสถาบันพระปกเกลา วันนี้ ผม/ดิฉันมาทําการสํารวจขอมูล เพื่อการ
ประเมินระดับการบริหารจัดการที่ดีของหนวยงานทาน  
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สวนที่หนึ่ง ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร 

1. ขอมูลพ้ืนฐาน 
1.1  ช่ือหนวยงาน           
1.2  สังกัด           
1.3  ประเภทงานของหนวยงาน         
1.4 วิสัยทัศนองคกร          

            
1.5 ภารกิจ            

            
1.6 พันธกิจ          

            
 
1.7  จํานวนเงินงบประมาณที่หนวยงานทานไดรับในป 2540-2544 
  จํานวนเงินประมาณ จํานวนเงินนอกงบประมาณ 

ป เบิกจายจริง เงินคงคาง เบิกจายจริง เงินคงคาง 
 (บาท) (รอยละ) (บาท) (รอยละ) (บาท) (รอยละ) (บาท) (รอยละ)

2539         
2540         
2541         
2542         
2543         
2544         

 
1.8 จํานวนบุคลากรท้ังหมดในองคกร ในป 2540-2544 

ป ผูบริหารระดับสูง  
 (คน) 

ผูบริหารระดับกลาง 
 (คน) 

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติการ 
(คน) 

ลูกจาง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

2539      
2540      
2541      
2542      
2543      
2544      
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1.9 ปริมาณประชาชน.ผูมารับบริการ  
ป ผูรับบริการ  (คน) อื่นๆ  รวม  (คน) 

2539    
2540    
2541    
2542    
2543    
2544    

 
1.10 โปรดระบุผลผลิตหรอืบริการของหนวยงานทานในรอบป โดยรวมเปนคะแนนเต็ม 100 คะแนน และกําหนด
คะแนนตามคุณคา หรือผลประโยชน  

ประเภทของผลติ/บริการ คะแนน 
1  
2  
3  
4  
5  
รวม 100 
 
2. หลักนิติธรรม 

คําตอบ ขอ คําถาม 
YES NO 

ไม
ตอบ 

หมายเหตุ 

2.1 หนวยงานมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ในแตละสวนกันอยางชัดเจน     
2.2 การใชอํานาจในแตละฝายสามารถถูกตรวจสอบได     
2.3 มีระบบการคุมครองสิทธิของประชาชนและบุคลากร ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ

หนวยงาน 
    

2.4 หนวยงานมีกฎหมายหรือระเบียบที่ไปจํากัดสิทธิของประชาชนหรือบุคลากร     
2.5 หนวยงานคํานึงถึงสิทธิความเทาเทียมกันของผูที่มาติดตอกับหนวยงาน     
2.6 การขอดูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับภาระหนาที่หรือขั้นตอนการดําเนินงานของหนวยงาน

สามารถกระทําได 
    

2.7 หนวยงานไดแจงใหประชาชนทราบถึงสิทธิตางๆในการรับบริการจากหนวยงาน     
2.8 หนวยงานไดเปดโอกาสใหผูไดรับผลกระทบจากการใหบริการสามารถ โตแยงคัดคานได     
2.9 กอนการใหบริการหรือออกคําสั่งแกผูไดรับผลกระทบจะมีการรับฟงความเห็นจากทุกฝาย     
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คําตอบ ขอ คําถาม 
YES NO 

ไม
ตอบ 

หมายเหตุ 

2.10 ในกรณีที่จําเปน มีการแจงสิทธิในการมีทนายความหรือที่ปรึกษาของผูไดรับผลกระทบจาก
การใหบริการหรือออกคําสั่ง 

    

2.11 มีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินการแลวเสร็จในการใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่ง
ตางๆ 

    

2.12 การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆเสร็จทันตามกําหนดเวลา     
2.13 การพิจารณาออกคําสั่งตางๆไดมีการกลาวอางขอกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ     
2.14 ในกรณีที่มีการออกคําสั่งตางๆไดมีการกลาวอางการใหเหตุผลหรือขอสนับสนุน      
2.15 การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ ยึดหลักความเสมอภาค      
2.16 การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ ยึดหลักเกณฑที่หนวยงานไดวางไวเปน

แนวทาง    
    

2.17 การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ คํานึงถึงความเปนธรรมในแตละกรณี        
2.18 ในรอบปที่ผานมา มีการโตแยงหรือคัดคานการใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ     
2.19 ในรอบปที่ผานมา เคยมีการยกเลิกเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง การออกคําสั่งตางๆ     
2.20 ในรอบปที่ผานมาเคยมีการโตแยง การใหบริการหรือการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ  ตอ

หนวยงานระดับสูง 
    

2.21 กฎ ระเบียบของหนวยงานออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย     
2.22 กฎระเบียบของหนวยงาน มีการจํากัดสิทธิของประชาชนและบุคลากรมากกวาที่จําเปน      
2.23 คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจชี้ขาดของหนวยงาน มีความอิสระในการทํางาน     
2.24 สามารถคัดคานการทําหนาที่ของกรรมการหรือผูมีอํานาจชี้ขาดในเรื่องตางๆของหนวยงาน ที่

ไมเปนกลาง 
    

2.25 มีการวินิจฉัยของหนวยงานที่กอใหเกิดผลเสียตอบุคคลโดยไมมีกฎหมายใหอํานาจไว     
2.26 มีการวินิจฉัยของหนวยงานที่กอใหเกิดผลเสียตอบุคคลโดยใหมีผลยอนหลัง     
2.27 มีกฎหรือระเบียบที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่ขัดกับกฎหมายที่มีฐานะสูงกวา     
2.28 หนวยงานของทานเคยถูกโตแยงวามีกฎระเบียบหรือการกระทําอันใดอันหนึ่งวาเปนการขัด

กับกฎหมาย 
    

 
 
3. หลักคุณธรรม  

คําตอบ ขอ คําถาม 
YES NO 

ไม
ตอบ 

หมายเหตุ 

3.1 มีการทําผิดกฎหมายอยางโจงแจงเชน ทุจริตตอหนาท่ี หรือซื้อขายตําแหนง     
3.2 มีการปฏิบัติงานที่นอยกวาหรอืไมดีเทาท่ีกฎหมายกําหนดไว      
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คําตอบ ขอ คําถาม 
YES NO 

ไม
ตอบ 

หมายเหตุ 

3.3 มีการปฏิบัติท่ีมากกวาหรือเกินกวาท่ีกฎหมายใหอํานาจไว เชนวางตนอยูเหนือ
กฎหมาย หรือวางศาลเตี้ย 

    

3.4 มีการปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎหมาย แตใชวิธีการท่ีผิดกฎหมาย เชนบังคับ
ผูตองหาใหรับสารภาพ 

    

3.5 มีการกระทําผิดวินัย กรณีเกี่ยวกับงานโดยตรง  เชนไมปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต
เที่ยงธรรมหรือละทิ้งหนาท่ีราชการ 

    

3.6 มีการกระทําผิดวินัย กรณีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคล  เชนกระดางกระเดื่อง
ตอผูบังคับบัญชา  

    

3.7 มีการทําผิดวินัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสวนตัว เชนเลนการพนัน  เสพยาเสพติด     
3.8 มีการกระทําผิดวินัย กรณีไมสนองตอบความตองการของประชาชน เชนไมอํานวย

ความสะดวกประชาชน 
    

3.9 มีขาราชการ/ลูกจางไดรับโทษทางวินัยจากการกระทําผิด      
3.10 หนวยงานถูกรองเรยีนจากประชาชนที่มาติดตอราชการ  เชนบริการไมดี  ประชาชนไม

พอใจการใหบริการของหนวยงาน 
    

3.11  มีปญหาความขาดความสามัคคี เชนมีความขัดแยงระหวางเจาหนาท่ี ในระดับเดียวกัน  
สูงกวา หรอืต่ํากวาตน 

    

3.12 มีกรณีทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยม/จรรยาบรรณวิชาชีพนิยม (แตไมเขาขายกระทําผิด
วินัย)  เชนไมปฏิบัติตามธรรมเนียมของทางราชการ  ไมผิดคํามั่นสัญญา หรือไมปฏิบัติ
ตามหลักศีลธรรมของศาสนา 

    

3.13 มีกรณีทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวธิีการ
ปฏิบัติงาน เชนเสนองานขามขั้นตอน หรือเพกิเฉยไมปฏิบัติตามวิธีการท่ีปฏิบัติกันอยู 
เชนศีลหรือวัฒนธรรมองคกร 
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4. หลัก Participation หลักการมีสวนรวม 
คําตอบ ขอ คําถาม 

YES NO 
ไม
ตอบ 

หมายเหตุ 

4.1 หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก     
4.2 หนวยงานรับฟงความคิดเห็นจากเจาหนาท่ีรัฐเทานั้น     
4.3 หนวยงานรับฟงความคิดเห็นจากผูไดรับผลกระทบโดยตรง     
4.4 หนวยงานรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป     
4.5 หนวยงานรับฟงความคิดเห็น เมื่อนายสั่ง/หรอืมกีฎหมายกําหนด     
4.6 หนวยงานรับฟงความคิดเห็น เมื่อรองขอ หรอืตองรองขอ     
4.7 หนวยงานรับฟงความคิดเห็นโดยไมตองรองขอ  จัดเปนปกต ิ     
4.8 เจาหนาท่ีระดับตนคือผูรับทราบขอคิดเห็นหรอืรับฟงความคิดเห็น     
4.9 ผูบริหาร ระดับกลางคือผูรับทราบขอคิดเห็นหรอืรับฟงความคิดเห็น     

4.10 ผูบริหาร ระดับสูงคือผูรับทราบขอคิดเห็นหรอืรับฟงความคิดเห็น     
4.11 ขอคิดเห็นที่รับฟงไมไดรับการตอบสนอง     
4.12 ขอคิดเห็นที่รับฟงไดรับการตอบสนองแตไมนําไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจ     
4.13 ขอคิดเห็นที่รับฟงไดรับการตอบสนองและนําไปใชประกอบการตัดสินใจ     
4.14 เวลาที่หนวยงานตองตัดสินใจเรื่องท่ีมีผลกระทบแกประชาชน หนวยงานตดัสินใจกอนแลว

จึงใหขอมลูแกประชาชน  
    

4.15 มีการใหขอมูลแก ประชาชนแลวตัดสนิใจทันทีโดยไมใหเวลาเพื่อรับฟงความคิดเห็น
กอน ตัดสนิใจ 

    

4.16 ในกรณีท่ีตองตัดสินใจเรื่องท่ีมผีลกระทบแกประชาชน มีการใหขอมูล แกประชาชน
มากพอและนานพอแลว ใหเวลาในการรับฟงอยางทั่วถึง 

    

4.17 ประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจของหนวยงาน     
4.18 ประชาชนมีสวนรวมในการตดัสินใจในระดับระดับกิจกรรม     
4.19 ประชาชนมีสวนรวมในการตดัสินใจในระดับระดับโครงการ     
4.20 ประชาชนมีสวนรวมในการตดัสินใจในระดับระดับวางแผน     
4.21 ประชาชนมีสวนรวมในการตดัสินใจในระดับระดับนโยบาย     
4.22 มีการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียงสวนใหญ     
4.23 มีการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใช โดยการหวานลอม / บีบบังคับ     
4.24 มีการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชฉันทามติ (เห็นพองตองกัน)      
4.25 การใหระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจเปนไปอยางเรงรีบ     
4.26 มีการใหเวลาที่ใชในการตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ     
4.27 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจประกอบดวยเจาหนาท่ีรัฐ      
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คําตอบ ขอ คําถาม 
YES NO 

ไม
ตอบ 

หมายเหตุ 

4.28 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจประกอบดวยนักวชิาการ     
4.29 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจประกอบดวยผูไดรบัผลกระทบโดยตรง     
4.30 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจประกอบดวยองคกรพัฒนาเอกชน     
4.31 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจประกอบดวย ประชาชนทั่วไป      
4.32 มีการคัดเลือกคณะกรรมการที่มีหนาท่ีตัดสินใจดวยวิธีแตงตั้งโดยผูมอีํานาจ       
4.33 มีการคัดเลือกคณะกรรมการที่มีหนาท่ีตัดสินใจดวยวิธีเสนอชือ่โดยผูมีสวนไดสวนเสีย     
4.34 หนวยงานไมมกีารสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชน     
4.35 หนวยงานสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชน  โดยมีการ

ให งบประมาณหรือเครื่องมืออุปกรณตางๆ มาก 
    

 
5. ความคุมคา 

คําตอบ ขอ คําถาม 
YES NO 

ไม
ตอบ 

หมายเหตุ 

5.1 จํานวนผลผลิตและบริการของหนวยงานมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ
หนวยงานประเภทเดียวกันที่ใชบุคลากร งบประมาณ และขอบเขตภาระหนาท่ีท่ีเทากัน 

    

5.2 มูลคาของผลผลิตหรือบริการของหนวยงานของทานมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบ
กับหนวยงานอืน่ประเภทเดียวกันที่ใชบุคลากร งบประมาณ และขอบเขตภาระหนาท่ี
เทากัน 

    

5.3 ทุกสวนงานในหนวยงานของทานกอใหเกิดผลผลิตหรอืบรกิารท่ีมีคุณคาแกหนวยงาน
อยางเทาเทียมกัน 

    

5.4 หนวยงานของทานมีระบบตรวจสอบภายใน      
5.5 มีการนําระบบตรวจสอบภายในมาใชอยางสม่ําเสมอ     
5.6 หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานการเงนิ     
5.7 หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานการเงนิสม่ําเสมอทุกป     
5.8 มีการเผยแพรรายงานการเงินแกสาธารณชนทั่วไป     
5.9 รายงานการเงินจะรายงานตรงตอหนวยตรวจสอบ ผูบังคับบัญชาระดับสูง และ

หนวยงานที่เกี่ยวของเทานั้น 
    

5.10 T10601 มีระบบบริหารการเงนิที่รัดกุม     
5.11 เคยเกิดปญหาประสิทธิภาพของการใชเงิน (ต่ํากวางบประมาณ, มากกวางบประมาณ 

หรือใชงบประมาณผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค) 
    

5.12 เมื่อเกิดปญหาการเงินผูแกปญหาคือ ผูบังคับบัญชาระดับสูงเทานั้น     
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คําตอบ ขอ คําถาม 
YES NO 

ไม
ตอบ 

หมายเหตุ 

5.13 เมื่อเกิดปญหาการเงินผูแกปญหาคือ ฝายการเงินหรอืฝายการคลังในหนวยงานของทาน
เทานั้น 

    

5.14 เมื่อเกิดปญหาการเงินผูแกปญหาคือผูบังคับบัญชาระดับสูงรวมกับฝายการเงินหรอืการ
คลัง 

    

5.15 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงานแสดงใหเห็นวามีการประหยดัการใช
งบประมาณ กําลังคน เครื่องมอื ฯลฯ 

    

5.16 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงานแสดงใหเห็นวาพยายามหาเลีย้งตนเอง 
พึ่งงบประมาณนอยลง  

    

5.17 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงานแสดงใหเห็นวาการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีในการจัดการที่เหมาะสม 

    

5.18 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงานแสดงใหเห็นวามีระบบการเตรียมความ
พรอมในการรบัสถานการณไมคาดคิด วิกฤต 

    

5.19 เมื่อไดรับเรือ่งราวรองทุกขจะรีบดําเนินการเฉพาะเรื่องท่ีมี ผลกระทบกับประชาชน
สวนใหญ 

    

5.20 เมื่อไดรับเรือ่งราวรองทุกขจะรีบดําเนินการเฉพาะเรื่องท่ีมี ผลกระทบสําคัญและ
เกี่ยวของกับบุคลากรสําคัญตามสวนงานและการเมือง 

    

5.21 มีหนวยงานที่ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในโดยเฉพาะ     
5.22 มีการประเมินผลสม่ําเสมอทุกป     
5.23 มีการเผยแพรการประเมินผลสูสาธารณชน     
5.24 มีการเผยแพรเฉพาะภายในหนวยงาน     
5.25 นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานในหนวยงาน     
5.26 หนวยงานเคยไดรับรางวัลในดานผลผลิต บริการหรือการบริหารงาน     
5.27 มีการจัดบุคลากรหรืองานดานลูกคาสัมพันธ     
5.28 มีการจัดบุคลากรหรืองานดานใหคําปรึกษาและรองทุกข     
5.29 เมื่อไดรับเรื่องราวรองทุกขจะรีบดําเนินการทันทีทุกเรื่อง     

 
------------------ขอขอบคุณในความรวมมือตอบแบบสอบถาม------------------- 

 



แบบสอบถามชุดท่ี..จ1../.......... 

 
แบบสอบถามความคิดเห็นของเจาหนาที่ในหนวยงาน 

เร่ืองการบริหารจัดการที่ดีของหนวยงานภาครัฐ 
 
คําอธิบายเกี่ยวกับแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนโดยสถาบันพระปกเกลา เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของเจาหนาที่ของ
หนวยงานหรือองคกรภาครัฐ  เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบริการของหนวยงานภาครัฐอันเปน
สวนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการที่ดี และขอใหนักวิจัยและผูชวยนักวิจัยดําเนินการสัมภาษณกลุมเปาหมายดัง
คําแนะนําตอไปนี้ 

(1) ผูสัมภาษณเปนผูถามตามแบบสอบถาม และทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองสําหรับคําถามแบบมี
ตัวเลือก และ กรอกขอความตามคําตอบของผูใหสัมภาษณสําหรับคําถามแบบเติมขอความ กรุณา 
อยา ใหผูใหสัมภาษณตอบโดยการทําเครื่องหมายเองเพราะอาจทําใหเกิดความสับสนได 

(2) กรุณาให ตอบทุกขอ เพื่อประโยชนในการประมวลผล 
(3) เมื่อสัมภาษณเสร็จแลว ใหหวัหนาทีมตรวจความเรียบรอย 
สถาบันฯใครขอความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

ดร.ถวิลวดี บุรกีุล 
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา 

สถาบันพระปกเกลา 
โทร. 0 – 2527 – 7830 – 9  ตอ 2401 – 5, 7823 

 
 

  
 
 
 
 

แนะนํา : สวัสดีครับ/คะ ผม/ดิฉันมาจากสถาบันพระปกเกลา วันนี้ ผม/ดิฉันมาทําการสํารวจขอมูล โดยขอใหทาน
ประเมินระดับการบริหารจัดการที่ดีของหนวยงานทาน ในประเด็นตอไปนี้ 
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สวนที่หนึ่ง    ขอมูลเกีย่วกับผูตอบ 
1. ขอมูลพ้ืนฐาน 

1.1  เพศ  หญิง   ชาย 
1.2  อายุ .................. ป 
1.3  การศึกษา           
1.4  อาชีพ            
1.5  หนวยงาน         
1.6  สังกัด           
1.7  ตําแหนง           
1.8  ระดับ           
1.9  อายุงาน           
1.10 รายไดตอเดือน          

 
สวนที่สอง ขอใหทานประเมินระดับการบริหารจัดการที่ดีของหนวยงานทาน ในประเด็นตอไปนี้ 
2. หลักความโปรงใส 
 

คําตอบ ขอ คําถาม 
YES NO 

ไม
ตอบ 

หมายเหตุ

2.1 มีระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานที่เขมแข็ง     
2.2 ระบบของหนวยงานมีความโปรงใส เห็นภาพระบบงานทั้งหมดไดอยางชัดเจน     
2.3 ประชาชนเขามามีสวนรวมรับรูการทํางานของหนวยงาน     
2.4 มีบุคลากรใหมๆ เขามาอยูในหนวยงานดวยการใชเสนสายนอยลง     
2.5 บุคลากรที่เขามาใหมมีความรูความสามารถสูงข้ึน     
2.6 มีการปรับปรุงหนวยงานตรวจสอบใหมใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ     
2.7 มีระบบบริหารการเงินและพัสดุท่ีรัดกุม     
2.8 มีผลตอบแทนใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ     
2.9 มีผลตอบแทนใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง     

2.10 มีผลตอบแทนใหแกบุคลากรที่ซื่อสัตย     
2.11 มีระบบรายไดหรือผลประโยชนเกื้อกูลรองรบัมาตรฐานคาใชจายท่ีสูงข้ึน     
2.12 มีระบบการตรวจสอบการทํางานในหนวยงานที่มีประสิทธิภาพสูง     
2.13 หนวยงานของทานมีวิธีการพิจารณาลงโทษผูทําผิดท่ียุติธรรม     
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2.14 มีการลงโทษจรงิจัง หนักเบาตามเหตุและพฤติการณของการกระทําผิด     
2.15 มีระบบการฟองรองผูกระทําผิดท่ีมีประสิทธิภาพสูง     
2.16 หัวหนางานลงโทษผูทุจริตอยางจริงจงั     
2.17 หัวหนางานลงโทษผูดอยประสิทธิภาพอยางจริงจงั     
2.18 มีการปองปรามผูสอทุจริตใหปรับปรุงตน     
2.19 มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว     
2.20 ประชาชนไดเขามารับรูการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบ     
2.21 ประชาชนและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการจดัซื้อจัดหา การใหสัมปทาน การออก

กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ 
    

2.22 ประชาชน สื่อมวลชน และองคกรพัฒนาเอกชน ไดมีโอกาสควบคุมฝายบริหารโดย
วิธีการตางๆ มากขึ้น 

    

2.23 มีการใชสมาคมวิชาชีพเขามารวมตรวจสอบหนวยงาน     
    

3. หลักสํานึกรับผิดชอบ 
คําตอบ ขอ คําถาม 

YES NO 
ไม
ตอบ 

หมายเหตุ 

3.1 ทุกครั้งท่ีไดรับมอบหมายงาน ทานไดทําความเขาใจและเห็นชอบกับวัตถุประสงค 
เปาหมายและความคาดหวังจากการทํางานชิ้นนั้นเสมอ 

    

3.2 ทุกครั้งท่ีไดรับมอบหมายงาน ทานจะทราบถึงความคาดหวังท่ีตองการจากการทํางาน
ช้ินนั้นเสมอ 

    

3.3 ผูบริหารองคการไดสื่อสารและทําความเขาใจในเรื่องแผนรวมขององคการแกทุกคนที่
รับผิดชอบ 

    

3.4 ผูบริหารองคการไดมีการสื่อสารและทําความเขาใจในเรื่องแผนการปฏิบัติงานยอย 
(Operational Plan) แกทุกคนท่ีรับผิดชอบ 

    

3.5 องคการของทานจะมีการทําเปาหมายยอยๆ (Milestone) ท่ีตองการบรรลุในการ
ปฏิบัติงานอยูเสมอ 

    

3.6 องคการมีการกาํหนดวิธีการและขั้นตอนในการจัดการแบงปนทรัพยากรอยางชัดเจน     
3.7 ผูปฏิบัติงานท้ังหลายเต็มใจที่จะยอมรับสิ่งใหมๆและเทคโนโลยีใหมๆเสมอ     
3.8 องคการของทานมีมาตรการในการจัดการกบัผูท่ีไมยอมพัฒนาเปลี่ยนแปลง     
3.9 สมาชิกในทีมงานของทานใหความรวมมือในการปฏิบัติงานกันเปนอยางดี     

3.10 เมื่อมีปญหาความขัดแยงเกิดข้ึน องคการมีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนในการ     
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แกปญหาดังกลาว 
3.11 องคการมีการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติการแกไขปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน     
3.12 มีการประจายขาวสารขอมูลขององคการอยางเปดเผยใหแกบุคลากรไดรับทราบโดย

ท่ัวถึง 
    

3.13 ขอมูลขาวสารที่สื่อสารใหทราบนั้นมีความถูกตองสมบูรณ ไมมีการบิดเบือน     
3.14 ผูบังคับบัญชาใหความสนับสนุนแกสมาชิกในทีมงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน     
3.15 สมาชิกของแตละทีมงานในองคการสามารถเขาถึงและขอรับความสนับสนุนจาก

ผูบังคับบัญชาไดอยางเสมอภาค 
    

3.16 บุคลากรทุกคนในองคการสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองไดอยางอิสระเสรี     
3.17 สมาชิกทุกคนสามารถมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจขององคการได     
3.18 ผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมจะไดรับการยกยองในระดับองคการ     
3.19 ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถเชื่อใจไดวาเพื่อนรวมงานจะทํางานหนักและมีผลงานที่

ไวใจไดเสมอ 
    

3.20 ผูปฏิบัติงานทุกคนรูสึกปลอดภยัท่ีจะพูดคุยหรือปรึกษาหารือไดทุกครั้งเมื่อมีปญหา
ตางๆเกิดข้ึน 

    

3.21 บุคลากรแตละคนจะไดรับการปฏิบัติตอตนในทางบวก เมื่อเขาปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ
และทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาค (ไมมีการเลือกปฏิบัติ) อาทิ เชน การพูด
ใหกําลังใจ ยกยองชมเชย มิใชมีแตรางวัลตอบแทนในรูปของวัตถุหรือตัวเงนิเทานั้น 

    

3.22 องคการของทานไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Standard of Performance) ไว
อยางชัดเจน 

    

3.23 องคการของทานมีการติดตามประเมินผลและจัดการกับผลการปฏิบัติงานท่ีไมมีคุณภาพ     
3.24 องคการของทานมีการจัดทําตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน     
3.25 กอนเริ่มปฏิบัติงาน บุคลากรจะทราบถึงตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงานทุกครั้ง     
3.26 องคการของทานมีมาตรการในการดําเนินการกับผูไมมีผลงาน     
3.27 ในการปฏิบัติงานองคการของทานจะมีการวางแผนสํารองไวในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน     
3.28 สมาชิกทุกคนในองคการมีความเขาใจและรับทราบแผนสํารอง     
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4. หลักความคุมคา 
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4.1 การทํางานของบุคลากรในหนวยงานของทานสวนใหญจะทํางานเต็ม7ชม.และพัก1ชม.     
4.2 ผลตอบแทน(เงินเดือนและอื่นๆ)ท่ีบุคลากรสวนใหญในหนวยงานทานไดรบันั้น

เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของงานที่ทํา 
    

4.3 เคยปรากฏวามีการกระทําบางอยางซึ่งเปนผลประโยชนตอหนวยงานโดยรวมแตไม
สอดคลองกับผลประโยชนของทานหรือบุคลากรในหนวยงาน 

    

4.4 มีการวางแผนการกําหนดอัตรากําลังภายในหนวยงานไวอยางชัดเจน     
4.5 อัตรากําลังของบุลากรในปจจุบันมีจํานวนเหมาะสมกับปริมาณงาน     
4.6 บุคลากรมีความรู ความสามารถ ความชํานาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ     
4.7 มีระบบบัญชีควบคุมการใชวัสดุอุปกรณในหนวยงาน อยางประหยัด     
4.8 มีวิธีการและขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบ     
4.9 คาใชจายดานสาธารณูปโภค ในหนวยงานของทานที่ใชจริงสูงกวางบประมาณที่ไดจาก

รัฐบาล 
    

4.10 บุคลากรรูจักแกไขปญหาและตัดสินใจดวยตนเองเสมอ     
4.11 มีการสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู     
4.12 มีการใชเทคโนโลยีเครือ่งมืออปุกรณตางๆที่ทันสมัยเพื่อลดตนทุน     
4.13 มีนโยบายที่จะจัดสรรงานใหกับบุคคลภายนอกหรอืหนวยงานเอกชนมาดําเนินการเพื่อ

ประสิทธิภาพการทํางาน 
    

4.14 ผลงานการปฏิบัติงานของบุคลากรไดตามเปาหมายที่กําหนด     
4.15 ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานไดตามเปาหมายที่กําหนด     
4.16 มีการนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใชในการบริหารงาน     
4.17 มีการกําหนดนโยบายประจําป หรือประจําวาระของผูบังคับบัญชา     
4.18 มีการกําหนดแผนงานประจําป หรือประจําวาระของผูบังคับบัญชา     
4.19 ผูบริหารมีการสื่อสารทําความเขาใจในแผนรวมของหนวยงานแกบุคลากรที่รับผิดชอบ     
4.20 การสื่อสารทําความเขาใจในแผนรวมจะทําอยางสม่ําเสมอ     
4.21 มีการกําหนดแผนปฏิบัติการยอย (Operation Plan) เปนระบบหนวยงาน     
4.22 มีการสื่อสารและทําความเขาใจแผนปฏิบัติการยอย กับบุคลากรในหนวยงานยอยๆ      
4.23 มีการสื่อสารและทําความเขาใจแผนปฏิบัติการยอย อยางสม่าํเสมอ     
4.24 มีการกําหนดวสิัยทัศน (เปนการกําหนดทิศทางของสิ่งท่ีตองการจะทําตอไป)     
4.25 มีการกําหนดเปาหมายของหนวยงาน     
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4.26 มีการกําหนดพันธกิจ (หนาท่ีท่ีตองทํา) ของหนวยงาน)       
4.27 มีการเผยแพร สื่อสาร และทําความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของ

หนวยงานกับบุคลากรในหนวยงาน 
    

4.28 มีการเผยแพร วสิัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของหนวยงานกับสาธารณชนโดยทั่วไป     
4.29 เมื่อสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกหนวยงานเปลี่ยนแปลง เชน ภัยพิบัติ ภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ํา งบประมาณบุคลากรลดลง เปนตน หนวยงานของทานมีแผนรองรับ
ลวงหนา 

    

4.30 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงานแสดงใหเห็นวามีความพยายามปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงผลผลิตหรอืบริหารของหนวยงานในทิศทางดีข้ึน มีมูลคาและคุณภาพของ
ผลผลิตและบริการดีข้ึน 

    

4.31 หนวยงานของทานมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard of Performance)ท่ี
ชัดเจน 

    

4.32 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  มาจากการมีสวนรวมกําหนดของบุคลากรในหนวยงาน     
4.33 หนวยงานของทานมีการจัดบุคลากรดานลูกคาสัมพันธ     
4.34 หนวยงานของทานมีการจัดหนวยงานใหคําปรึกษา/รับเรื่องราวรองทุกข     
4.35 เมื่อไดรับเรือ่งราวรองทุกข จะรีบดําเนินการทันทีทุกเรื่อง     
4.36 เมื่อไดรับเรือ่งราวรองทุกข จะรีบดําเนินการเฉพาะเมื่อ มีความเรงดวนมาก กระทบตอ

ประชาชนสวนใหญ 
    

4.37 เมื่อไดรับเรือ่งราวรองทุกข จะรีบดําเนินการถาเกี่ยวของกับบุคลากรสําคัญทั้งในสาย
งานและการเมือง 

    

4.38 มีการติดตามใหคําปรึกษาตางๆภายหลังการใหบริการ     
4.39 มีการติดตามใหคําปรึกษาอยางสม่ําเสมอ     
4.40 บุคลากรมีความเต็มใจและมุงมั่นในการใหบริการตลอดเวลาและทุกสถานการณ     
4.41 หนวยงานมีการติดประกาศแนะนําวิธีรับบริการ     
4.42 หนวยงานมีการกระจายเสียง แนะนําวิธีการรับบริการ     
4.43 หนวยงานทานเคยไดรับการรองเรียนวาราคาของผลผลิตหรอืบริการสูง     
4.44  ผูบริหารระดับสูงมีบทบาทในการพัฒนาเปลี่ยนแปลง สิ่งตางๆ (การดําเนินงาน 

มาตรฐาน การปฏิบัติงาน คุณภาพของการบรกิาร )ในหนวยงาน 
    

4.45 ผูบริหารเปดรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรในหนวยงาน     
4.46 ผูบริหารเปดรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณชนทั่วไป     

------------------ขอขอบคุณในความรวมมือตอบแบบสอบถาม------------------- 



แบบสอบถามชุดท่ี..ป1../.......... 

 
แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผูใชบริการของหนวยงาน 

เร่ืองผลการบริหารจัดการที่ดีของหนวยงานภาครัฐ 
 
คําอธิบายเกี่ยวกับแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนโดยสถาบันพระปกเกลา เพื่อสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูใชบริการ
จากหนวยงานของรัฐ เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบริการของหนวยงานภาครัฐอันเปนสวนหนึ่ง
ของหลักการบริหารจัดการที่ดี และขอใหนักวิจัยและผูชวยนักวิจัยดําเนินการสัมภาษณกลุมเปาหมายดังคําแนะนํา
ตอไปนี้ 

(1) ผูสัมภาษณเปนผูถามตามแบบสอบถาม และทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองสําหรับคําถามแบบมี
ตัวเลือก และ กรอกขอความตามคําตอบของผูใหสัมภาษณสําหรับคําถามแบบเติมขอความ กรุณา 
อยา ใหผูใหสัมภาษณตอบโดยการทําเครื่องหมายเองเพราะอาจทําใหเกิดความสับสนได 

(2) กรุณาให ตอบทุกขอ เพื่อประโยชนในการประมวลผล 
(3) เมื่อสัมภาษณเสร็จแลว ใหหวัหนาทีมตรวจความเรียบรอย 
สถาบันฯใครขอความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

ดร.ถวิลวดี บุรกีุล 
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา 

สถาบันพระปกเกลา 
โทร. 0 – 2527 – 7830 – 9  ตอ 2401 – 5, 7823 

 
 

  

แนะนํา : สวัสดีครับ/คะ ผม/ดิฉันมาจากสถาบันพระปกเกลา วันนี้ ผม/ดิฉันมาทําการสํารวจขอมูล โดยขอใหทาน
ประเมินระดับการใหบริการของหนวยงานนี้ ในประเด็นตอไปนี้ 
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สวนที่หนึ่ง   
 

1. ขอมูลพ้ืนฐาน 
1.1 เพศ  หญิง   ชาย 
1.2 อายุ..................ป 
1.3 อาชีพ            
1.4 การศึกษาสูงสุด           
1.5 หนวยงานที่ทานใชบริการ         
1.6 วัตถุประสงคท่ีมาขอรับบริการ        
1.7 รายไดตอเดือน          
1.8 เขตอาศัย  ตําบล  อําเภอ   จังหวัด    

 
สวนที่สอง ขอใหทานประเมินระดับการบริการของหนวยงานนี้ ในประเด็นตอไปนี้ 

 
2.หลักนิติธรรม    
 

คําตอบ ขอ คําถาม 
YES NO 

ไม
ตอบ 

หมายเหตุ 

2.1 ทานทราบขอมูลการใหบริการตางๆ ของหนวยงานที่ทานใชบริการ     
2.2 ทานทราบถึงข้ันตอนการทํางานของเจาหนาท่ีในการใหบริการทาน     
2.3 ทานทราบสิทธิตางๆของทานที่ควรจะไดรับบริการจากหนวยงาน     
2.4 ทานมีโอกาสที่จะใหขอมูลขอเท็จจริงตอเจาหนาท่ีกอนการดําเนินการใดๆ     
2.5 ทานเห็นวาการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนามีความเปนธรรม      
2.6 ทานทราบสิทธิ์ในการคัดคานหรือการอุทธรณ ตอการใหบริการท่ีไมเปนธรรม     
2.7 ทานเคยคัดคาน อุทธรณ  ฟองรอง ในการใหบริการท่ีไมเปนธรรมจากหนวยงาน     
2.8 ทานมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑการบริการของหนวยงาน      
2.9 ทานทราบกําหนดระยะเวลาแลวเสรจ็ของการใหบริการ     
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3. หลักการมีสวนรวม 
 

คําตอบ ขอ คําถาม 
YES NO 

ไม
ตอบ 

หมายเหตุ 

3.1 หนวยงานนี้ เผยแพรขอมูลขาวสาร ในเรื่องภารกิจที่หนวยงานใหบริการ      
3.2 ทานเห็นวาขอมูลขาวสารที่เผยแพรมีความถกูตอง      
3.3 ทานเห็นวาขอมูลขาวสารที่เผยแพรมีความครบถวน สมบูรณ     
3.4 หนวยงานมีการใหขอมูลแกเจาหนาท่ีรัฐ     
3.5 หนวยงานมกีารใหขอมูลแกผูไดรับผลกระทบโดยตรง     
3.6 หนวยงานมกีารใหขอมูลแกประชาชนทั่วไป     
3.7 หนวยงานนี้มีการใชสื่อในการใหขอมูลแกประชาชน     
3.8 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานหอกระจายขาว      
3.9 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานผูนําชุมชน     

3.10 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานการปดประกาศ     
3.11 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานวทิยุ     
3.12 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานโทรทัศน     
3.13 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานหนังสือพิมพ     
3.14 หนวยงานนี้มีการใชสื่อผานสื่ออื่นๆ     
3.15 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลนานๆครั้ง     
3.16 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลเปนระยะๆ     
3.17 หนวยงานนี้มีการใหขอมูลทุกวันอยางตอเนื่อง     
3.18 หนวยงานมีชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงาน สําหรับประชาชน            
3.19 ชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานมีความสะดวก     
3.20 การเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานตองเสยีคาใชจาย     
3.21 ผูขอรับขอมูลจากหนวยงานตองเสียคาใชจายมาก     
3.22 หนวยงานนี้มีการเปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากหนวยงานภายนอก     
3.23 ความคิดเห็นที่รับฟงไดมีการนําไปใชปรับปรุงการทํางาน     
3.24 ทานมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจดําเนินงานของหนวยงาน     
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4. หลักความคุมคา 

คําตอบ ขอ คําถาม 
YES NO 

ไม
ตอบ 

หมายเหตุ 

4.1 ทานคิดวาผลผลิตหรือบริการของหนวยงานนี้ มีมาตรฐาน สะดวก รวดเรว็      
4.2 ทานคิดวาผูใหบริการมีความเต็มใจและตั้งใจในการบริการทาน     
4.3 หนวยงานนี้มีการติดตามใหคําปรึกษาแนะนําภายหลังการบรกิาร     
4.4 มีการติดตาม แนะนําใหคําปรึกษาอยางสม่ําเสมอ     
4.5 การติดตาม แนะนําใหคําปรึกษาสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง     

4.6 
ทานคิดวาอัตราคาบริการหรือราคาผลผลิตของหนวยงานเมือ่เปรียบเทียบกับ
ปริมาณและคุณภาพที่ไดรับมีความเหมาะสม 

    

 
 
 

------------------ขอขอบคุณในความรวมมือตอบแบบสอบถาม------------------- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
ตารางการสุมตัวอยาง 
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ตารางที่ 1  การคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางที่ความเชื่อม่ัน 95 % (yamane) 
 

จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 
30 28 850 272 
50 44 875 275 
75 63 900 277 
100 80 925 279 
125 95 950 281 
150 109 975 284 
175 122 1,000 286 
200 133 1,500 316 
225 144 2,000 333 
250 154 2,500 345 
275 163 3,000 353 
300 171 3,500 359 
325 179 4,000 364 
350 187 4,500 367 
375 194 5,000 370 
400 200 5,500 373 
425 206 6,000 375 
450 212 6,500 377 
475 217 7,000 378 
500 222 7,500 380 
525 227 8,000 381 
550 232 8,500 382 
575 236 9,000 383 
600 240 9,500 384 
625 244 10,000 385 
650 248 20,000 392 
675 251 30,000 395 
700 255 40,000 396 
725 258 50,000 397 
750 261 60,000 397 
775 264 70,000 398 
800 267 80,000 398 
825 269 90,000 398 
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ตารางที่ 4-1  การคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางที่ความเชือ่ม่ัน 99 % (yamane) 
 

จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 
30 30 850 783 
50 50 875 805 
75 74 900 826 
100 99 925 847 
125 123 950 868 
150 148 975 888 
175 172 1,000 909 
200 196 1,500 1,304 
225 220 2,000 1,667 
250 244 2,500 2,000 
275 268 3,000 2,308 
300 291 3,500 2,593 
325 315 4,000 2,857 
350 338 4,500 3,103 
375 361 5,000 3,333 
400 385 5,500 3,548 
425 408 6,000 3,750 
450 431 6,500 3,939 
475 453 7,000 4,118 
500 476 7,500 4,286 
525 499 8,000 4,444 
550 521 8,500 4,595 
575 544 9,000 4,737 
600 566 9,500 4,872 
625 588 10,000 5,000 
650 610 20,000 6,667 
675 632 30,000 7,500 
700 654 40,000 8,000 
725 676 50,000 8,333 
750 698 60,000 8,571 
775 719 70,000 8,750 
800 741 80,000 8,889 
825 762 90,000 9,000 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4 
สรุปผลการทดสอบแบบสอบถามที่โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี 

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2545 
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การทดสอบแบบสอบถาม ณ โรงพยาบาลสระบุรี วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2545 
  
  ทางคณะวิจัย ไดพัฒนาแบบสอบถามขึ้นมาสามชุด เพื่อใชในการรวบรวมขอมูล
ในการประเมินผลตามหลักการบริหารจัดการที่ดี หกหลักการคือ หลักการมีสวนรวม หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักสํานึกรับผิดชอบ หลักความคุมคา  เพื่อนําไปใชเก็บขอมูลที่
ตองการจากหนวยงานเปาหมายและนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลเพื่อกําหนดดัชนีช้ีวัดระดับธรรมาภิ
บาล  
   
  แบบสอบถามทั้งสามชุดจะมีกลุมเปาหมายที่ตางกันคือแบบสอบถามชุดที่หนึ่งจะ
เก็บจากขอมูลของสวนกลางของหนวยงานนั้นๆ  แบบสอบถามชุดที่สองจะสอบถามขอมูลจาก
เจาหนาที่ในหนวยงานนั้นๆ และแบบสอบถามชุดที่สามจะสอบถามจากประชาชนผูรับบริการจาก
หนวยงาน 
 
  คณะวิจัยไดนําแบบสอบถามที่จัดทําขึ้นไปทําการทดสอบ  เพื่อทวนสอบ
ประสิทธิภาพของแบบสอบถาม ทั้งในดานความครอบคลุมของเนื้อหา ความมีอยูของขอมูล 
ประเด็นคําถาม ความเขาใจระหวางผูถามผูตอบ ระยะเวลาที่ใชในการตอบแบบสอบถาม และ
ทางดานลักษณะภาษาที่ใชในแบบสอบถาม โดยไดเลือก โรงพยาบาลสระบุรีเปนหนวยงาน
เปาหมายในการทดสอบ เนื่องจากโรงพยาบาลเปนหนวยงานของรัฐที่ใหบริการประชาชนอยาง
ทั่วถึงทุกระดับชั้นและมีเจาหนาที่อยูมากจึงเปนเปาหมายการทดสอบที่ดี 
   
  โรงพยาบาลสระบุรีเปนโรงพยาบาลศูนย มีจํานวน 680 เตียง มีตึกในโรงพยาบาล 
15 ตึก มีเจาหนาที่ทั้งหมด 1524 คน  ใหบริการประชาชนครอบคลุม จังหวัดสระบุรีและจังหวัด
ใกลเคียง     
   
  คณะวิจัยไดติดตอกับผูอํานวยการโรงพยาบาล ศ.นพ.เทียม อังสาชน เพื่อขอเขาไป
ทดสอบแบบสอบถาม และไดไปทดสอบแบบสอบถามเมื่อวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2545   โดยได
ทดสอบแบบสอบถามกับผูบริหารโรงพยาบาลคือรองผูอํานวยการฝายบริหาร นางสาวพรทิพย วิริ
ยานนท   ทดสอบกับกลุมเจาหนาที่ โรงพยาบาลจํานวน 59 ชุดทั้งเจาหนาที่ระดับกลางคือผูควบคุม
หอผูปวยตางๆและระดับปฏิบัติงานคือพยาบาลและลูกจาง และทดสอบกับประชาชนผูมาใชบริการ
โรงพยาบาล จํานวน 56 ชุด ทั้งที่เปนผูปวยในและที่เปนผูปวยนอก    
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ขอคนพบจากการทดสอบแบบสอบถาม 
 

1. แบบสอบถามมีลักษณะภาษาที่ยากตอการทําความเขาใจอยูหลายที่ เนื่องจาก
เปนคําศัพททางวิชาการซึ่ง เจาหนาที่ทั่วไปหรือประชาชนจะเขาใจยาก 

2. แบบสอบถามมีจํานวนขอของแบบสอบถามที่มาก จนทําใหผูตอบและผูถาม 
รูสึกลาในการตั้งใจถามและตอบคําถาม 

3. แบบสอบถามมีความซ้ําซอนของคําถามแตละขออยู 
4. คําถามบางขอ ผูตอบแบบสอบถามไมอาจตอบไดเพราะไมมีขอมูล 

 
การประมวลผลขอมูล  
 
  การทดสอบแบบสอบถามครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะทวนสอบประสิทธิภาพของ
แบบสอบถามที่นํามาใชมากกวาที่จะมุงประเมินผลหนวยงานที่ทําการทดสอบแบบสอบถาม  แตก็
ไดมีการนําขอมูลจากการทดสอบแบบสอบถามที่ไดมาทดลองประมวลผล โดยการประมวลผลจะ
ใชวิธีดังตอไปนี้ 
 

1. แยกคะแนนแบบสอบถามรายขอในแตละหลักการ  ซ่ึงมีทั้งสิ้นหกหลักการ  
2. รวบรวมคะแนนที่มีผูตอบถูกในแตละขอคําถาม 
3. คํานวณสัดสวนคะแนนขอของผูที่ตอบถูก สวนดวยจํานวนขอทั้งหมด  
4. นําคะแนนสัดสวนที่ไดมาคิดเปนรอยละ 
5. นําขอมูลที่ไดมาแสดงในรูปกราฟแทง  

การปรับปรุงแบบสอบถาม 
 
  เมื่อไดมีการทดสอบแบบสอบถามในเบื้องตนแลว  คณะวิจัยไดนําผลจากการ
ทดสอบแบบสอบถามมาปรับปรุงในประเด็นตอไปนี้ 

1. ปรับปรุงเรื่องลักษณะภาษาของแบบสอบถามใหมีความเขาใจไดงายขึ้น 
2. ปรับลดจํานวนขอของคําถามลงโดยเนนประเด็นที่สําคัญ 
3. ปรับขอคําถามที่มีลักษณะซ้ําซอนกันใหใชคําถามรวมกันได 
4. ปรับกลุมคําถามโดยนําคําถามบางขอไปใสไวในชุดแบบสอบถามที่เหมาะสม 

เชนนําคําถามจากแบบสอบถามชุดของประชาชนไปใสไวในแบบสอบถาม
ชุดของเจาหนาที่เปนตน 

......................................................... 
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ภาคผนวก 5 
เอกสารปูพื้นฐานการบริหารทรัพยากรมนุษย : กรณีศึกษา 

เรื่อง 
แนวโนมของพฤติกรรมที่อาจจะปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ 

ตามจรรยาบรรณหรือมาตรฐานวิชาชีพ 
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เอกสารปูพื้นฐานการบริหารทรัพยากรมนุษย : กรณีศึกษา 

เร่ือง 
แนวโนมของพฤติกรรมท่ีอาจจะปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือมาตราฐานวิชาชีพ 

ศาสตราจารย ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ 
 

คําสั่ง  เหตุการณตอไปนี้เปนเพียงเหตุการณสมมุติ ซึ่งไมมีคําตอบที่แนนอนตายตัว กรุณาตอบคําถาม
ขางลางนี้และระบุดวยวาเหตุใดทานจึงตอบเชนนั้นและเม่ือทานตอบคําถามทั้ง 10 ขอยอยเสร็จแลว กรุณารวม
คะแนนตามเกณฑท่ีระบุไวใน “หมายเหตุ” ของตอนทายเอกสารนี้ดวย  

1. สมาคมพอคาแหงประเทศไทยไดจัดงานพักผอนประจําปท่ีชายทะเลแหงหนึ่งสมควรเปนขา
ราชที่พอคาเหลานี้เคยมาติดตอราชการเปนประจํา สําหรับปนี้ สมควรไดรับเชิญใหไป
รวมงานของสมาคมโดยสมาคมแจงวาจะเปนผูออกคาใชจายใหสมควรทั้งหมด 

     คําถาม สมควร ควรจะไปรวมงานครั้งนี้หรือไปไมเพราะเหตุใด 
(ก) ควรไป  เพราะ................................................................................... 
(ข) ไมควรไป  เพราะ................................................................................. 

2. สมสวน ซึ่งเปนเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมพันธศาสตร(Genetic Engineering) ของกระทรวง
สาธารณสุขไดรับเชิญใหไปบรรยายเร่ือง “Deoxy Nucleic Acid – DNA กับการคัดเลือกสาย
พันธสิ่งมีชีวิต” ใหกับสมาคมศัลยศาสตรฟงในวันสุดสัปดาห เม่ือบรรยายเสร็จนายกสมคม
ไดมอบของที่ระลึกและเช็คจํานวน 2,500 บาท พรอมกับกลาวเงินจํานวนนี้เปนคาตอบแทน
สําหรับการเสียสละเวลาในวันหยุดราชการของ สมสวน 

     คําถาม สมสวน ควรจะรับเช็คใบนั้นหรือไม เพราะเหตุใด 
(ก) ควรรับ  เพราะ.................................................................................... 
(ข) ไมควรรับ  เพราะ.................................................................................. 

3. สมชาย ซึ่งมีธุรกิจอุปกรณขุดเจาะน้ํามันเปนเพื่อสนิทของทานมาตั้งแตอยูเรียนมัธยม และ
แมเม่ือจบมหาวิทยาลัยและแตงงานแลว ภรรยาของสมชายและภรรยาของทานก็เปนเพื่อน
ท่ีดีตอกันมาโดยตลอด นอกจากนี้สมชายและภรรยาของเขาก็เคยจัดงานฉลองวันเกิดใหกับ
ทานติดตอกันมาเปนเวลาหลายป เผอิญปนี้ทานไดรับการแตงตั้งเปนวิศวกรใหญของกรม
ทรัพยากรธรรมชาติ สมชายและภรรยาของเขาก็เชิญทานและภรรยาของทานไปฉลองวัด
เกิดใหกับทานดังที่เคยทํามาทุกป 

     คําถาม ทานจะไปหรือไมไปงานนี้ เพราะเหตุใด 
(ก) ไป เพราะ.................................................................................... 
(ข) ไมไป เพราะ................................................................................. 
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4. สมนึก เปนพนักงานซอมโทรศัพทท่ีเพิ่งไดรับการบรรจุเม่ือเดือนที่แลว วันหนึ่งสมนึก ได

เดินทางไปซอมโทรศัพทท่ีรานอาหารเลิศรส เม่ือซอมเสร็จก็ถือโอกาสรับประทานอาหารที่
รานนั้นเสียเลยเพราะสายมากแลว กอนกลับสมนึกไดควักเงินจายคาอาหารแตเจาของกลับ
ไมยอมรับ และกลาวดวยใบหนายิ้มแยมวา “ไมตองหรอกคะ ขอบคุณมากที่กรุณามาซอมให 
ดิฉันไมเคยคิดคาอาหารจากพนักงานโทรศัพทคนใดเลขไมวาจะเปนคุณหรือคนอ่ืน ๆ  

     คําถาม สมนึก ควรจะยืนยันที่จะจายคาอาหารหรือไม เพราะเหตุใด 
(ก) ยืนยันที่จะจายคาอาหาร เพราะ

.................................................................................... 
(ข) ไมจายคาอาหารจํานวนนั้น เพราะ

................................................................................. 
5. สมศักดิ ์เปนลูกนองที่สุขุมรอบคอบและเปนคนขยันขันแข็ง แตเปนคนที่คนในหนวยงานไม

มีใครชอบหนาเทาใดนัก เม่ือไมนานมานี้ สมศักดิ ์ไดรายงานทานวายามและภารโรงไดนํารถ
และเติมน้ํามันดวยคาใชจายของหนวยงานไปทัศนาจรตางจังหวัด ซึ่งทานก็ไมเห็นดวยกับ
การกระทําเชนนั้นและไดสั่งระงับไปแลว สวนสมศักดิ์ เองก็ถูกเพื่อนขาราชการรุนกันตอวา
และเกลียดชัง ในการเลื่อนตําแหนงปนี้ สมศักดิ์ ก็เปนบุคคลหน่ึงที่จะไดรับการพิจารณาให
ดํารงตําแหนงสูงขึ้น คําถาม ทานจะเลื่อนหรือไมเล่ือนตําแหนงสมศักดิ ์เพราะเหตุใด ?  

(ก) เลื่อนตําแหนง เพราะ.................................................................................... 
(ข) ไมเลื่อนตําแหนง เพราะ................................................................................. 

6. ผูรับเหมารายหนึ่งมีแผนงานที่จะซื้อท่ีดินเพื่อสรางสปอรตคอมเพล็กซใหกับองคการกีฬา
แหงประเทศไทย  สําหรับการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสในอีกไม ก่ีวันขางหนา แตใน
ขณะเดียวกันก็ขออนุญาตปลูกสรางตึกท่ีสูงกวาที่เทศบัญญัติกําหนดไว ผูรับเหมารายนี้มา
ติดตอกับ สมเกียรติซึ่งเปนหัวหนาเขตเพื่อใหนําเร่ืองนี้เสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อ
พิจารณา 

    คําถาม สมเกียรติควรจะนํา/ไมนําเรื่องนี้เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพราะเหตุใด ? 
(ก) นําเสนอเรื่อง เพราะ.................................................................................... 
(ข) ไมนําเสนอเรื่อง เพราะ................................................................................ 

7. มีกลองของขวัญกลองหนึ่งสงมาถึงสมคิด กอนวันปใหม 2-3 วัน ในกลองใบนั้นมีนามบัตร
จากผูจัดการบริษัทหางสรรพสินคาซึ่งไมเคยทําธุรกิจกับหนวยงานของสมคิดมากอน บน
นามบัตรเขียนขอความไววา “พวกเรารูสึกซาบซึ่งที่ทานไดทําคุณประโยชนใหญหลวง
ใหกับสังคม และหวังวาทานคงจะยินดีรับของขวัญจากพวกเราเพื่อเปนการตอบแทนคุณ
งานความดีของทาน” เม่ือสมคิดเปดกลองของขวัญก็พบแจกันเจียรไรจากออสเตรีย 
ประมาณราคาคางวดไมตํ่ากวา 2,500 บาท 

     คําถาม สมคิดควรจะรับหรือไมรับแจกันใบนั้น เพราะเหตุใด 
(ก) รับ เพราะ.................................................................................... 
(ข) ไมรับ เพราะ.................................................................................. 
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8. สมสิทธ์ิ ซึ่งเปนสรรพสามิตจังหวัดชอบดื่มบร่ันดีประเภท V.S.O.P./XO เปนชีวิตจิตใจ แต

ไมอยากซื่อดื่มเองเพราะราคาแพงมาก วันหนึ่งสมสิทธ์ิไดเปรยกับเจาของรานขายสุราที่สม
สิทธ์ิเปนลูกคาประจําวา “... V.S.O.P./XO ท่ีชางกลมกลอมเสียนี้กระไร ดื่มแลวไมบาดคอ” 
เร่ืองของเรื่องคงจะไมยืดเยื้อตอไป หากใบอนุญาตจําหนายสุราของรานนั้นไมกําลังจะ
หมดอายุลงพอดี ในคร้ังตอไปท่ีสมสิทธ์ิแวะไปซื้อบร่ันดีจากรานเดิมเชนเคย และเมื่อกลับ
บานพบวาเจาของรายไดแอบแถมบรั่นดีย่ีหอท่ีโปรดปรานมาใหอีกขวดหนึ่ง 

     คําถาม สมสิทธิ ์ควรเก็บบรั่นดีขวดที่เจาของแถมมาหรือนําไปคืนเจาของรานเพราะเหตุใด? 
(ก) ควรเก็บบรั่นดีขวดนั้นไว เพราะ

.................................................................................... 
(ข) นําบรั่นดีขวดนั้นไปคืนเจาของราน เพราะ

...................................................................... 
9. มีพอคากลุมหนึ่งไดต้ังบริษัทชื่อ กําไรงาม และมีโครงการที่จะสรางศูนยการคาที่ใหญท่ีสุด

ในใจกลางเมืองที่ สมโชคเปนนายกเทศมนตรีอยู โครงการนี้ดูเหมือนวาจะมีอนาคตและจะ
ทํากําไรอยางงามในอีก 3-4 ปขางหนา 
คําถาม หากพอคากลุมนี้มาชักชวนให สมโชคซื้อหุมของบริษัทกําไรงาม สมโชคควรจะซื้อ
หรือไมซื้อหุนดังกลาว เพราะเหตุใด? 

(ก) สมโชคควรซื้อหุน เพราะ.................................................................................... 
(ข) สมโชคไมควรซื้อหุน เพราะ

................................................................................. 
10. สมศรีเปนเจาหนาที่การเงินที่อยูแนวหนาเม่ือเทียบกับขาราชการคนอื่น ๆ ในหนวยงาน 

สมศรี เองก็เคยชวยเหลืองานที่สําคัญของทานมาหลายครั้งจนทานรูสึกวาเปนหนี้บุญคุณ
เธอเปนอยางมาก เม่ือสองสามวันมานี้ สมศรไีดเขามาสารภาพดวยใบหนาที่นองน้ําตาวาเธอ
ไดแอบปลอมแปลงใบเสร็จรับเงิน และเบียดบังเงินราชการไปใชหนี้ แลวคอย ๆ ทยอยนําเงิน
มาคืนในภายหลัง ถึงแมวาเงินจํานวนดังกลาวจะไมมากมายอะไรนัก แตจิตสํานึกและมโน
ธรรมของเธอบอกวาเธอควรจะสารภาพผิดกับทาน  

               คําถาม ทานจะไลหรือไมไลสมศรีออกจากงาน เพราะเหตุใด ? 
(ก) ไลสมศรีออกจากงาน เพราะ

................................................................................. 
(ข) ไมไลสมศรีออกจากงาน เพราะ

............................................................................... 
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หมายเหตุ :  
ก. วิธีใหคะแนน 
คําถามขอยอย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
คําตอบที่ทานเห็นดวย 3 2 1 1 1 1 3 3 1 2 
คําตอบที่ทาไมเห็นดวย 1 1 1 3 3 2 1 1 1 2 
คะแนนรวมทั้ง 10 ขอของทาน 
(1) คะแนนรวม 10-14  = 1 
(2) คะแนนรวม 15-20 = 2 
(3) คะแนนรวม 21-25 = 3 
ข.แหลงอางอิง กรณีศึกษาทั้ง 10 ขอยอย ดัดแปลงจาก : 
(1) J.D Straussman,Public Administration (New York: Holt,Rinehart and Winston,1985), nn.347-352 
(2) Public Management Magazine PubLished by the ICMA,Washington,D.C.1982 
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