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ส่วนท่ี 1 : บทน ำ 

1.1 ค ำน ำ 

รัฐบำลรวมทั้งหน่วยงำนกลำงท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ขำ้รำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)  ส ำนัก 

งบประมำณ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ (สศช.) ไดใ้ห้

ควำมส ำคัญอย่ำงต่อเน่ืองกับกำรส่งเสริมสนับสนุนใหส้่วนรำชกำรต่ำงๆ ปรับปรุงระบบกำร

บริหำรจดักำรขององคก์รไปในแนวทำงกำรบริหำรจดักำรท่ีดี ท่ีประกอบดว้ยหลกักำรส ำคญั 6 
ประกำร ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัควำมโปร่งใส หลกักำรมีส่วนร่วม หลกัส ำนึก

รบัผิดชอบ และหลกัควำมคุม้ค่ำ ซ่ึงเป็นแนวทำงกำรบริหำรจดักำรท่ีสอดคลอ้งตำมเจตนำรมย์

ของรฐัธรรมนูญและยุทธศำสตรก์ำรพฒันำตำมแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ควำม

พยำยำมดังกล่ำวส่งผลใหส้่วนรำชกำรเร่ิมปรบัตวัไปสู่ทิศทำงของกำรบริหำรจดักำรท่ีดีมำกขึ้ น 

อำทิ กำรเปิดเผยขอ้มลูขำ่วสำรต่อสำธำรณชนเพ่ือสรำ้งควำมโปร่งใสขององคก์ร กำรเปิดโอกำส

ใหป้ระชำชนผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งไดม้ีส่วนร่วมในกระบวนกำรจดัท ำแผนและโครงกำร รวมทั้งร่วม

ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน กำรจดัท ำและใชจ้่ำยงบประมำณท่ีค ำนึงถึงควำมคุม้ค่ำและผลของงำน

มำกขึ้ น  

ถึงแมว้่ำองคก์รในภำครฐัจะเร่ิมเคล่ือนไหวเพ่ือปรบัเปล่ียนตนเอง แต่องคก์รเหล่ำน้ียงั

ขำดเคร่ืองมือท่ีจะช่วยบ่งช้ีใหเ้ห็นขนำดและทิศทำงกำรเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม   
ดงัน้ัน สศช. ร่วมกบัสถำบนัพระปกเกลำ้ จึงไดริ้เร่ิมศึกษำพฒันำตวัช้ีวดักำรบริหำรจดักำรท่ีดี
ขึ้ นในปี พ.ศ.2545 โดยใชร้ะเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรีว่ำดว้ยกำรสรำ้งระบบบริหำรกิจกำร
บำ้นเมืองและสงัคมท่ีดี พ.ศ.2542 เป็นกรอบในกำรศึกษำ  

อย่ำงไรก็ตำม ในปี พ.ศ. 2546 ไดม้ีกำรยกเลิกระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรีดังกล่ำว 

พรอ้มทั้งออกพระรำชกฤษฎีกำว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ.

2546 เพ่ือใหม้ีผลบงัคบัใชแ้ทน ซ่ึงแนวคิดเร่ืองกำรบริหำรจดักำรท่ีดีตำมพระรำชกฤษฎีกำฯ 

ฉบับใหม่ไดข้ยำยกรอบควำมคิดจำกเดิมท่ีใหค้วำมส ำคัญกับ 6 หลักกำรดังกล่ำวขำ้งตน้ ให้

ครอบคลุมในเร่ืองกำรบริหำรภำครัฐแนวใหม่ ซ่ึงรวมถึงกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู ้

(Learning Organization) และกำรจดักำรควำมรู ้(Knowledge Management) ดงัน้ัน จึงไดม้ีกำร
ทบทวนปรับปรุงตัวช้ีวัดท่ี สศช. ร่วมกับสถำบันพระปกเกลำ้พัฒนำไวแ้ลว้เมื่อปี 2545 ให้

สำมำรถสะท้อนแนวคิดกำรบริหำรภำครัฐแนวใหม่ตำมพระรำชกฤษฎีกำฯ และได้มีกำร  

น ำตวัช้ีวดักำรบริหำรจดักำรท่ีดีท่ีปรบัปรุงแลว้ไปทดสอบหน่วยงำนตวัอย่ำง แลว้จ ำนวนหน่ึง 2 

ครั้ง โดยครั้งแรกทดสอบภำยใตโ้ครงกำรในปี 2545 และครั้งท่ี 2 ภำยใตโ้ครงกำรในปี 2547  
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ตวัช้ีวดักำรบริหำรจดักำรท่ีดีท่ีพฒันำขึ้ นดงักล่ำวขำ้งตน้แบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ ตวัช้ีวดั
ในระดบัภำพรวม โดยใชข้อ้มลูทุติยภมูิประกอบกำรจดัท ำตวัช้ีวดัและตวัช้ีวดัในระดบัองคก์ร: ใช้
ขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ำกกำรสอบถำมเจำ้หน้ำท่ีระดับบริหำรและระดับปฏิบัติภำยในองค์กร

รวมทั้งประชำชนผู ้รับบริกำรจำกองค์กรเหล่ำน้ัน ผลกำรศึกษำพบว่ำ ตัวช้ีวัดท่ีพัฒนำขึ้ น

สำมำรถใชบ้่งช้ีสถำนะกำรบริหำรจดักำรท่ีดีทั้งสองระดับไดอ้ย่ำงน่ำพอใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

ตวัช้ีวดัในระดบัองคก์ร 

โดยผลกำรวิจัยของโครงกำรพัฒนำดัชนีช้ีวัดกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี พ.ศ. 2545 ท่ี 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติร่วมกบัสถำบันพระปกเกลำ้

พัฒนำขึ้ นน้ัน ได้รับกำรยอมรับว่ำ เป็นผลงำนวิจัยในระดับดีเยี่ยมสำขำรัฐศำสตร์และ 

รฐัประศำสนศำสตรจ์ำกสภำวิจยัแห่งชำติ พ.ศ.2546 ประกอบกบัสถำบนัพระปกเกลำ้ซ่ึงเป็น

สถำบนัวิชำกำรภำยใตก้ ำกบัของประธำนรฐัสภำ มีองคค์วำมรู ้มีผูเ้ช่ียวชำญและมีประสบกำรณ์

ในกำรจัดฝึกอบรมในเร่ืองของกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีหรือธรรมำภิบำลใหก้ับนั กกำรเมือง

ระดับชำติและทอ้งถ่ิน ขำ้รำชกำรระดับต่ำงๆและประชำชนทัว่ไป ซ่ึงรวมถึงเยำวชนในภูมิภำค

ต่ำงๆ ของประเทศอยู่อย่ำงต่อเน่ือง ท ำใหเ้ช่ือมัน่ไดว้่ำผลงำนท่ีสถำบนัพระปกเกลำ้ร่วมกบั สศช. 

ด ำเนินกำรน้ันว่ำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรน ำไปใชจ้ริง จึงมีหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีทรำบ

ว่ำมีกำรจดัท ำตัวช้ีวดัน้ีแลว้ ใหค้วำมสนใจและของค ำแนะน ำกำรน ำไปใชแ้ละขอรบัควำมรูจ้ำก

สถำบันฯอยู่เสมอ จึงไดม้ีกำรจัดท ำคู่มือกำรจัดท ำดัชนีวดัผลกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีเพ่ือให้ 

หน่วยงำนหรือผูท่ี้สนใจสำมำรถน ำไปปฏิบติัหรือศึกษำเพ่ิมเติมไดต่้อไป  

1.2  วตัถุประสงค ์

 เพ่ือใหห้น่วยงำนรำชกำรสำมำรถวดัระดบักำรบริหำรจดักำรท่ีดีตำมพระรำชกฤษฎีกำวำ่

ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ไดด้ว้ยตนเอง 

1.3 เป้ำหมำย 

หน่วยงำนสำมำรถสรำ้งเคร่ืองมือในกำรช้ีวดัผลกำรปฏิบติังำนตำมแนวทำงกำรบริหำร

จัดกำรท่ีดีของหน่วยงำนโดยอยู่ในกรอบตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีกำร

บริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ไดด้ว้ยตนเองโดยใชห้ลักกำรบริกำรจัดกำรท่ีดี (Good 
governance) 6 ประกำร ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมี 
ส่วนร่วม หลกัส ำนึกรบัผิดชอบ หลกัควำมคุม้ค่ำและหลกักำรบริหำรรฐักิจแนวใหม่ (New public 
management) ซ่ึงประกอบดว้ยหลกักำรใหม่ๆ เพ่ิมเติมอีก 4 หลกักำร คือ หลกักำรพฒันำทรพัยำกร
มนุษย ์หลกักำรบริหำร หลกักำรเป็นองคก์รแห่งกำรเรียนรู ้หลกัเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

ส่ือสำร 
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ส่วนท่ี 2 : กำรพฒันำดชันีชี้ วดักำรบริหำรจดักำรท่ีดี 

2.1  กรอบแนวคิดพ้ืนฐำนในกำรพฒันำดชันี 

 การบริหารจดัการท่ีดี หมำยถึง “หลกักำรกำรบริหำรงำน ท่ีมุ่งเน้นหลักกำร โดยมิใช่
หลกักำรท่ีเป็นรปูแบบทฤษฎีกำรบริหำรงำน  แต่เป็นหลกักำรกำรท ำงำน ซ่ึงหำกมีกำรน ำมำใช้

เพ่ือกำรบริหำรงำนแลว้ จะเกิดควำมเช่ือมัน่ว่ำจะน ำมำซ่ึงผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด” ทั้งน้ีตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกว่ำด้วยกำรสรำ้งระบบบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542 และ  

ปรบัปรุงเพ่ิมเติมตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำดว้ยหลกัเกณฑบ์ริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

สำมำรถจ ำแนกองคป์ระกอบหลกัของกำรบริหำรจดักำรท่ีดีได ้10 หลกักำร คือ 

(1)  หลักนิติธรรม หมำยถึง กำรตรำกฎหมำยท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม กำรบังคับกำรให้

เป็นไปตำมกฎหมำย กำรก ำหนดกฎ กติกำและกำรปฏิบัติตำม กฎ กติกำท่ีตกลงกนัไวอ้ย่ำง

เคร่งครดั โดยค ำนึงถึงสิทธิ เสรีภำพควำมยุติธรรมของสมำชิก 

(2)  หลกัคุณธรรม หมำยถึง กำรยึดมัน่ในควำมถูกตอ้งดีงำม กำรส่งเสริมสนับสนุนให้

ประชำชนพฒันำตนเองไปพรอ้มกนั เพ่ือใหค้นไทยมีควำมซ่ือสตัย ์จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบ

วินัย ประกอบอำชีพสุจริตจนเป็นนิสยัประจ ำชำติ 

(3)  หลกัความโปร่งใส หมำยถึง ควำมโปร่งใสพอเทียบไดว้่ำ มีควำมหมำยตรงกนัขำ้ม

หรือเกือบตรงกนัขำ้มกบักำรทุจริตคอรปัชนั โดยท่ีกำรทุจริตคอรร์ปัชนัใหค้วำมหมำยในเชิงลบ

และมีควำมน่ำสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ควำมโปร่งใสเป็นค ำศัพท์ท่ีให้แง่มุมในเชิงบวกและให้ 

ควำมหมำยในเชิงสงบสุข  

(4)  หลักความมีส่วนร่วม หมำยถึง กำรกระจำยโอกำสใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมทำง 

กำรเมือง และกำรบริหำรเก่ียวกบักำรตดัสินใจในเร่ืองต่ำงๆ  รวมทั้งกำรจดัสรรทรพัยำกรของ

ชุมชนและของชำติ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชน โดยกำรให้ 

ขอ้มูล  แสดงควำมคิดเห็น  ใหค้ ำแนะน ำปรึกษำ ร่วมวำงแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนกำร

ควบคุมโดยตรงจำกประชำชนและกำรพฒันำขีดควำมสำมำรถของประชำชนในกำรมีส่วนร่วม 

(5)  หลักความรับผิดชอบ หมำยถึง กำรตระหนักในสิทธิหน้ำท่ี ควำมส ำนึกใน 

ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม กำรใส่ใจปัญหำสำธำรณะของบำ้นเมือง และกำรกระตือรือรน้ในกำร

แกปั้ญหำ ตลอดจนกำรเคำรพในควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงและควำมกลำ้ท่ีจะยอมรบัผลดีและเสีย

จำกกำรกระท ำของตนเอง 

(6)  หลักความคุม้ค่า หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรและใชท้รพัยำกรท่ีมีจ ำกัด เพ่ือให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ใหค้นไทยมีควำมประหยัด ใชข้องอย่ำงคุม้ค่ำ 

สร้ำงสรรค์สินค้ำและบริกำรท่ีมีคุณภำพสำมำรถแข่งขันได้ใน เวทีโลก และรักษำพัฒนำ
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ทรัพยำกรธรรมชำติใหส้มบูรณ์ยัง่ยืน โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในกำรบริหำรกำร

จดักำรและกำรใชท้รพัยำกรท่ีมีอยูอ่ย่ำงจ ำกดั  

(7)  หลกัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้หมำยถึง องคก์รท่ีมีกำรเสริมสรำ้งจดัหำและ

แลกเปล่ียนควำมรู ้ตลอดจนน ำควำมรูใ้หม ่ท่ีมำจำกภำยนอกองคก์รและภำยในองคก์ร  จำกใน

ตวับุคคลมำปรบัปรุงพฤติกรรมกำรท ำงำน 

(8)  หลกัการบริหารจดัการ หมำยถึง กำรบริหำรจดักำรภำครฐัยุคใหม่ (New Public 
Management)  จะเน้นว่ำประชำชนเป็นปัจจยัส ำคญั เป็นหวัใจของกำรบริหำรรัฐกิจแนวใหม ่
เพรำะประชำชนมีฐำนะของกำรเป็นพลเมือง และกำรเป็นหุน้ส่วนในกำรด ำเนินกิจกรรมเป็นส่ิง

ส ำคญั เมื่อเป็นพลเมืองและหุน้ส่วน กำรปรึกษำหำรือ กำรเปิดเผยขอ้มูล กำรมีส่วนร่วม กำร

ท ำงำนอยำ่งโปร่งใส กำรท ำงำนท่ีมีหลกักำร กำรยึดหลกันิติธรรม  และกำรรบัฟังควำมคิดเห็น

ของประชำชน 

(9)  หลกัการพฒันาทรพัยากรมนุษย  ์  หมำยถึง กระบวนกำรท่ีสรำ้งใหบุ้คลำกรใน
องคก์ำรไดม้ีโอกำสเรียนรูร้่วมกนั โดยกำรศึกษำอบรมปฏิบัติทดลองและกำรพฒันำเป็นกำร

ด ำเนินกำรเพ่ิมพูนควำมรู ้ศักยภำพในกำรปฏิบติังำนตลอดจนปรบัปรุงพฤติกรรม ใหม้ีควำม

พรอ้มในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในควำมรบัผิดชอบใหเ้กิดประโยชน์สงูสุดต่อองคก์ำรซ่ึงส่งผลใหเ้กิด 

(10) หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หมำยถึง กำรน ำเทคโนโลยี 

สำรสนเทศและกำรส่ือสำร ท่ีรวมทั้งระบบคอมพิวเตอร ์และระบบส่ือสำรท่ีมีควำมเร็วสูง โดยน ำ

ข ้อมูล เสียง และวี ดีทัศน์มำเช่ือมโยงกัน เพ่ือให้ได้สำรสนเทศตำมท่ีต้องกำร มำเพ่ิม

ประสิทธิภำพกำรเรียนรู ้ มีผลกระทบในทำงบวก ต่อควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำรและ

กำรเป็นองค์กรเรียนรู ้ช่วยเสริมสรำ้งควำมเขำ้ใจเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเทคโนโลยี

สำรสนเทศ และควำมเป็นองคก์รเรียนรู ้ 

2.2  กำรพฒันำดชันีชี้ วดักำรบริหำรจดักำรท่ีดี  

 ดชันีช้ีวดับริหำรจดักำรท่ีดีมีจ ำนวน 10 ตวั ซ่ึงมำจำกกรอบแนวคิดและนิยำมควำมหมำย

ขององคป์ระกอบหลกัทั้ง 10 หลกัขำ้งตน้ สำมำรถแจกแจงองคป์ระกอบหลกัได ้57 องคป์ระกอบ

หลกั และองคป์ระกอบยอ่ย 172 องคป์ระกอบยอ่ย เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในกำรพฒันำตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

(1) หลกันิติธรรม มี 7 องคป์ระกอบหลกั คือ 1) หลกักำรแบ่งแยกอ ำนำจ 2) หลกักำร
คุ ้มครองสิทธิและเสรีภำพ  3) หน่วยงำนมีหลักควำมผูกพันต่อกฎหมำยของเจ้ำหน้ำท่ี   

4) หน่วยงำนไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีตำมหลกัควำมชอบดว้ยกฎหมำยในทำงเน้ือหำ 5) ผูม้ีอ ำนำจ
ตดัสินใจในหน่วยงำนมีควำมอิสระในกำรปฏิบติัหน้ำท่ี 6) หน่วยงำนยึดหลกั “ไม่มีควำมผิดและไม่
มีโทษโดยไม่มีกฎหมำย”  และ 7) หน่วยงำนยึดหลกักำรท ำงำนภำยใตก้ฎ ระเบียบสูงสุด และมี 9 
องคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 
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ตาราง 2-1 : องคป์ระกอบหลกันิตธิรรม 
 

องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย 
R1 หน่วยงำนมีกำรแบ่งแยกกำรใชอ้ ำนำจอยำ่งชดัเจน R101 กำรแบ่งแยกอ ำนำจหน้ำท่ี 

R2 หน่วยงำนมีกำรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพของบุคลำกรและประชำชน R102 กำรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ 
R3 หน่วยงำนมีควำมผกูพนัต่อกฎหมำย กฎระเบียบต่ำงๆ R301 ขัน้ตอนก่อนกำรใชก้ฎ ระเบียบ 

R302 ขัน้ตอนกำรใชก้ฎระเบียบ 
R303 ขัน้ตอนภำยหลงัจำกกำรใชก้ฎระเบียบ 

R4 กฎ ระเบียบของหน่วยงำนมีควำมถูกตอ้งตำมกฎหมำย R401 ควำมถูกตอ้งตำมกฎหมำยของ   
        กฎระเบียบของหน่วยงำน 

R5 ผูม้ีอ ำนำจตดัสินใจในหน่วยงำนมีควำมอิสระในกำรปฏบิติัหน้ำท่ี R501 มีควำมอิสระในกำรปฏบิติัหน้ำท่ี 
R6 กฎหมำยท่ีก ำหนดโทษของหน่วยงำนเป็นไปตำมหลกักฎหมำย R601 กฎหมำยท่ีก ำหนดโทษของหน่วยงำน  

        เป็นไปตำมหลกักฎหมำย 
R7 กฎระเบียบของหน่วยงำนไม่ขดัแยง้กบักฎหมำยท่ีมีฐำนะท่ีสงูกว่ำ R701 กฎ, ระเบียบของหน่วยงำนไม่ขดัแยง้ 

        กบักฎหมำยท่ีมฐีำนะท่ีสงูกว่ำ 

 

(2) หลกัคุณธรรม มี 4 องคป์ระกอบหลกั คือ 1) กำรปลอดจำกกำรทุจริต 2) กำรปลอด
จำกกำรท ำผิดวินัย และ 3) กำรปลอดจำกกำรท ำผิดมำตรฐำนวิชำชีพนิยมและจรรยำบรรณ  

4) ควำมเป็นกลำงของผูบ้ริหำร และมีองคป์ระกอบยอ่ย 14 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
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ตาราง 2-2 : องคป์ระกอบหลกัคุณธรรม 

 
(3) หลกัความโปร่งใส มี 4 องคป์ระกอบหลกั คือ 1) ควำมโปร่งใสดำ้นโครงสรำ้งของ

ระบบงำน 2) ควำมโปร่งใสดำ้นระบบกำรใหคุ้ณ  3) ควำมโปร่งใสของระบบกำรใหโ้ทษ และ 
4) ควำมโปร่งใสดำ้นกำรเปิดเผยของระบบงำน โดยมีองคป์ระกอบย่อย 21 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

ตาราง 2-3 : องคป์ระกอบหลกัความโปร่งใส 
 

องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย 
T1 หน่วยงำนมีควำมโปร่งใสดำ้นโครงสรำ้ง T101 มีกำรใชร้ะบบตรวจสอบภำยใน 

T102 มีควำมสำมำรถมองเห็นระบบงำนถว้นทัว่ 
T103 มีกำรใหป้ระชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วม 

T104 มีกำรใชร้ะบบคุณธรรมกบับุคลำกร 
T105 มีกำรปรบัปรุงกรรมกำรตรวจสอบใหเ้หมำะสมเสมอ 

T106 มีระบบบญัชีท่ีเขม้แข็ง 
T2 หน่วยงำนมีควำมโปร่งใสดำ้นกำรใหคุ้ณ T201 มีค่ำตอบแทนงำนส ำเร็จ 

T202 มีค่ำตอบแทนงำนมีประสิทธิภำพ 

T203 มีค่ำตอบแทนควำมซ่ือสตัย ์

องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย 
E1 หน่วยงำนปลอดคอรปัชัน่  E101 ปฏบิติังำนไม่เป็นไปตำมกฎหมำย  

E102 ปฏบิติังำนต ำ่กว่ำหรือน้อยกว่ำท่ีกฎหมำยก ำหนด  
E103 ปฏบิติังำนเกินกว่ำท่ีกฎหมำยก ำหนด  
E104 ปฏบิติังำนตำมเจตนำรมณข์องกฎหมำยแต่ใชว้ิธีท่ีผิดกฎหมำย 

E2 หน่วยงำนปลอดจำกกำรท ำผิดวินัย  E201 ดำ้นกำรท ำงำนในหน้ำท่ี  
E202 ดำ้นควำมสมัพนัธส่์วนบุคคล  
E203 ดำ้นพฤติกรรมส่วนตวั  
E204 ดำ้นกำรสนองตอบควำมตอ้งกำรของประชำชน  
E205 กำรลงโทษทำงวินัย  

E3 หน่วยงำนปลอดจำกกำรท ำผิดมำตร    
      ฐำนวชิำชีพนิยมและจรรยำบรรณ 

E301 ดำ้นผลลพัธห์รืออรรถประโยชน์  
E302 ดำ้นปฏสิมัพนัธ ์ 
E303 ดำ้นกำรยดึค ำมัน่สญัญำ ธรรมเนียม ระเบียบ ศำสนำ  
E304 กำรท ำงำนตำมขัน้ตอน   

E4 ควำมเป็นกลำงของผูบ้ริหำร E401 ผูบ้ริหำรมีควำมเป็นกลำงในกำรบริหำรองคก์ร 
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องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย 

T204 มีมำตรฐำนเงินเดือนสงูพอ 

T3  หน่วยงำนมีควำมโปร่งใสดำ้นกำรใหโ้ทษ T301 มีระบบตรวจสอบมีประสิทธิภำพ 
T302 มีวิธีลงโทษท่ียุติธรรม 

T303 มีกำรลงโทษจริงจงั ตำมกฎ 

T304 มีระบบฟ้องรอ้งท่ีมีประสิทธิภำพ 

T305 มีหวัหน้ำงำนท่ีลงโทษลกูน้องอยำ่งจริงจงั 
T306 มีกำรปรำมผูส่้อเคำ้ทุจริต 

T307 มีกระบวนยุติธรรมท่ีรวดเร็ว 
T4 หน่วยงำนมีควำมโปร่งใสดำ้นกำรเปิดเผยขอ้มลู T401 ประชำชนไดร้บัรูก้ำรท ำงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

T402 ประชำชน ส่ือ มีส่วนร่วมในกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง สมัปทำน 

T403 ประชำชน ส่ือ องคก์รพฒันำเอกชน มีโอกำสควบคุม 
         ฝ่ำยบริหำร 

T404 มีกลุ่มวิชำชีพภำยนอกร่วมตรวจสอบ 

   
(4) หลกัการมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย 4  องคป์ระกอบหลกั คือ 1) กำรมีส่วนร่วมใน

ระดับกำรใหข้อ้มูลประชำชน 2) กำรมีส่วนร่วมในระดบัรบัฟังควำมคิดเห็นและปรึกษำหำรือ  
3)กำรมีส่วนร่วมในระดับวำงแผน/ตัดสินใจ และ 4) พฒันำศักยภำพในกำรมีส่วนร่วม สรำ้ง
ควำมเขำ้ใจใหก้บัสำธำรณชน และมีองคป์ระกอบยอ่ย 17 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 

ตาราง 2-4 : องคป์ระกอบหลกัการมีส่วนร่วม 
 

องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย 
P1  หน่วยงำนมีกำรใหข้อ้มลูขำ่วสำรแก่ประชำชน P101  กำรใหข้อ้มลูแก่บุคคลภำยนอกหน่วยงำน 

P102  ประเภทกลุ่มผูร้บัขอ้มลู 
P103  กำรใชส่ื้อในกำรใหข้อ้มลู 
P104  ควำมถ่ีในกำรใหข้อ้มลู 
P105  ช่องทำงกำรเขำ้ถึงขอ้มลู 

P2  หน่วยงำนมีกำรรบัฟังควำมคิดเห็นของประชำชน P201 มีกำรรบัฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชนภำยนอกหน่วยงำน 
P202 กลุ่มบุคคลท่ีหน่วยงำนรบัฟังควำมคิดเห็น 

P203 ควำมเต็มใจในกำรรบัฟังควำมคิดเห็น 
P204 ควำมตั้งใจในกำรรบัฟังควำมคิดเห็น 

P205 กำรเห็นคุณค่ำของกำรรบัฟังควำมคิดเห็น 
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องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย 
P206 กำรท้ิงช่วงกำรตดัสินใจหลงักำรรบัฟังควำมคิดเห็นของ    
         ประชำชน 

P3 หน่วยงำนเปิดโอกำสใหป้ระชำชน P301 กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนตดัสินใจ 

P302 กระบวนกำรตดัสินใจ 
P303 มิติของเวลำกบักำรตดัสินใจ 
P304 ผูม้ีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ 
P305 กระบวนกำรใชก้รรมกำรในกำรตดัสินใจ 

P4 หน่วยงำนมีกำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน 

P401 กำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 

(5)  หลกัส านึกรบัผิดชอบ มี 6 องคป์ระกอบหลกั คือ 1) หน่วยงำนมีกำรสรำ้งควำม
เป็นเจำ้ของร่วมกนั 2) หน่วยงำนมีเป้ำหมำยท่ีชดัเจน 3) หน่วยงำนมีกำรบริหำรงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 4) หน่วยงำนมีระบบติดตำมประเมินผล 5) หน่วยงำนมีกำรจดักำรกบัผูไ้ม่มี 
ผลงำน และ 6) หน่วยงำนมีแผนส ำรอง และมีองคป์ระกอบยอ่ย 15 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 

ตาราง 2-5 : องคป์ระกอบหลกัส านึกรบัผิดชอบ 

องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย 

A1 หน่วยงำนมีกำรสรำ้งควำมเจำ้ของร่วมกนั  A101 หน่วยงำนมีกำรท ำขอ้ตกลงสองฝ่ำย 
A2 หน่วยงำนมีเป้ำหมำยท่ีชดัเจน  A201 มีโยบำยและแผนท่ีชดัเจน 
A3 หน่วยงำนมีกำรบริหำรงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ  A301 กำรจดัสรรแบ่งปันทรพัยำกร 

A302 กำรยอมรบักำรเปล่ียนแปลง 
A303 ควำมร่วมมือและกำรท ำงำนเป็นทีม 
A304 กำรจดักำรควำมขดัแยง้ 
A305 กำรส่ือสำรภำยใน 
A306 ควำมสนับสนุนภำยใน 
A307 กำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ 
A308 กำรยอมรบัควำมสำมำรถ 
A309 ควำมไวว้ำงใจ (หรือควำมศรทัธำเช่ือมัน่) 
A310 ขวญัก ำลงัใจ 

A4 หน่วยงำนมีระบบติดตำมประเมินผล  A401 กำรประเมินผลงำน 
A5 หน่วยงำนมีกำรจดักำรกบัผูไ้ม่มีผลงำน  A501 มีกำรจดักำรกบัผูไ้ม่มีผลงำน 
A6 หน่วยงำนมีแผนส ำรอง  A601 กำรท ำแผนส ำรอง 
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(6)  หลกัความคุม้ค่า มี 3 องคป์ระกอบหลกั คือ 1) กำรประหยดั 2) กำรใชท้รพัยำกร
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และ 3) มีศกัยภำพในกำรแข่งขนัโดยมี 12 องคป์ระกอบย่อย  ดงัน้ี 

ตาราง 2-6 : องคป์ระกอบหลกัความคุม้ค่า 

องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย 
V1หน่วยงำนมีกำรประหยดั V101 กำรท ำงำนและผลตอบแทนบุคลำกรเป็นไปอยำ่งเหมำะสม 

V102 ไม่มีควำมขดัแยง้เร่ืองผลประโยชน์ 
V103 หน่วยงำนมีผลผลิตหรือบริกำรท่ีไดม้ำตรฐำน 
V104 หน่วยงำนมีกำรตรวจสอบภำยในและกำรจดัท ำรำยงำนกำรเงิน 
V105 หน่วยงำนมีกำรใชเ้งินอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

V2 หน่วยงำนมีกำรใชท้รพัยำกรใหเ้กิด   
     ประโยชน์สงูสุด 

V201 หน่วยงำนใชท้รพัยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

V202 หน่วยงำนมีกำรพฒันำทรพัยำกรบุคคล 

V203 หน่วยงำนมีกำรใหผ้ลตอบแทนตำมผลงำน 

V3 หน่วยงำนมีศกัยภำพในกำรแขง่ขนั V301 หน่วยงำนมีนโยบำย แผน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้ำหมำย 
V302 หน่วยงำนมีกำรเน้นผลงำนดำ้นกำรบริกำร 
V303 หน่วยงำนมีกำรประเมินผลกำรท ำงำน 
V304 ผูบ้ริหำรระดบัสงูมีสภำวะผูน้ ำ 

 

(7) การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์มี 10 องคป์ระกอบหลกั คือ 1) กำรจดักำรอย่ำงบรูณำกำร 
2) กำรติดต่อส่ือสำร 3) กำรบริหำรใหเ้กิดกำรปฏิบติังำน 4) กำรสรำ้งสรรคแ์ละสรำ้งเสริม  
5) กำรเช่ือมโยงในกำรท ำงำน 6) กำรพฒันำควำมสำมำรถ 7) กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง  

8) กำรเจำ้หน้ำท่ี 9) กำรสรำ้งควำมไวว้ำงใจ และ 10) ควำมผูกพันหน่วยงำน โดยมี 27 

องคป์ระกอบยอ่ย  ดงัน้ี 

ตาราง 2-7 : องคป์ระกอบหลกัการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย 

H1 กำรจดักำรอยำ่งบรูณำกำร H101 มีกำรน ำแนวคิดท่ีไดจ้ำกเจำ้หน้ำท่ีภำยในและบุคคลภำยนอกมำบรูณำกำรรวมเขำ้
ในกำรท ำงำน 

H2 กำรติดต่อส่ือสำร H201 เจำ้หน้ำท่ีมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมของหน่วยงำน 

H202 โดยทัว่ไปเจำ้หน้ำในหน่วยงำนยอมรบักำรพฒันำ 
H203 หน่วยงำนมีวฒันธรรมแบบเปิด 
H204 เจำ้หน้ำท่ีทุกคนเขำ้ใจเป้ำหมำยของหน่วยงำน 

H3 บริหำรใหเ้กิดกำรปฎบิติังำนอยำ่ง  
คุม้ค่ำ 

H301 หน่วยงำนมีกำรประเมินผลกำรปฎิบติังำนและกำรใชท้รพัยำกรเพื่อใหเ้กิด
ควำมคุม้ค่ำสงูสุด 

H4 สรำ้งสรรคแ์ละสรำ้งเสริม H401 มีกำรจดัท ำยุทธศำสตรใ์นกำรท ำงำน 
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องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย 

H402 มีกำรจดัสรรงบประมำณในดำ้นกำรพฒันำเจำ้หน้ำท่ี 
H403 มีกำรใชบุ้คลำกรมืออำชีพ 
H404 มีกำรใหเ้จำ้หนำ้ท่ีสำมำรถไปท ำงำนภำยนอกหน่วยงำนไดเ้พื่อเป็นกำร
เรียนรูง้ำน 

H5 เช่ือมโยงในกำรท ำงำน H501 มีกำรน ำแนวควำมคิดใหม่ของเจำ้หน้ำท่ีมำใชป้ระโยชน์ในกำรท ำงำน 
H502 มีกิจกรรมในกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย ์

H6 พฒันำควำมสำมำรถ H601 มีกำรปฐมนิเทศเจำ้หน้ำท่ีใหม่ 
H602 มีกำรฝึกอบรมสมัมนำ 
H603 กำรพฒันำทกัษะใหท้นัสมยั 
H604 กำรพฒันำวิชำชีพ 
H605 มีกำรประเมินกำรพฒันำเป็นระยะ 

H7 กำรปรบัปรุงอยำ่งต่อเน่ือง H701 หน่วยงำนมีน ำควำมรูใ้หม่ๆมำปรบัปรุงกำรท ำงำนอยำ่งต่อเน่ือง 
H8 กำรคดัเลือกและเลิกจำ้งท่ีเป็นธรรม H801 มีระบบกำรคดัเลือกและจดัจำ้งเจำ้หน้ำท่ีท่ีเป็นธรรม 

H802 มีกำรติดตำมตรวจสอบใหเ้จำ้หน้ำท่ีด ำเนินตำมเป้ำหมำย 
H803 มีระบบเลิกจำ้งท่ีเป็นธรรม 
H804 มีกำรสมัภำษณเ์จำ้หนำ้ท่ีท่ีลำออกเพื่อปรบัปรุงหน่วยงำน 

H9 กำรสรำ้งควำมไวว้ำงใจ H901 ผูบ้ริหำรไวว้ำงใจเจำ้หนำ้ท่ี 
H902 เจำ้หน้ำท่ีเช่ือถือในกลยุทธผ์ูบ้ริหำร 
H903 เจำ้หน้ำท่ีไวว้ำงใจผูบ้ริหำร 

H10 ควำมผกูพนัหน่วยงำน H1001 เจำ้หน้ำท่ีมีควำมผกูพนักนั 
H1002 เจำ้หน้ำท่ีมีควำมภกัดีต่อหน่วยงำน 

 
(8)  องคก์รแห่งการเรียนรู ้มี 7 องค์ประกอบหลัก คือ 1)กำรมีกำรเรียนรูจ้ำก 

ภำยนอก 2)กำรพัฒนำกำรเรียนรู ้จำกภำยใน  3)กำรมีกำรน ำองค์ควำมรู ้มำใช้ในกำร

ปฏิบัติงำน 4) กำรเสริมสรำ้งควำมสำมำรถ 5) กำรจัดกำรควำมรู ้6) กำรใชเ้คร่ืองมือและ

เทคโนโลยี และ 7) กำรสรำ้งวฒันธรรมแห่งกำรเรียนรู ้ และมี 30 องคป์ระกอบยอ่ย  ดงัน้ี 

ตาราง 2-8 : องคป์ระกอบหลกัองคก์รแห่งการเรียนรู ้

องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย 
L1 มีกำรปรบัตวัเขำ้กบัสิ่งแวดลอ้ม L101 แลกเปล่ียนควำมรูก้บัหน่วยงำนภำยนอก 

L102 เขำ้ร่วมสมัมนำฝึกอบรม 
L103 เน้ือหำตรงกบังำนท่ีท ำ 
L104 ร่วมกิจกรรมกบัภำยนอก 

L2 พฒันำกำรเรียนรูจ้ำกภำยใน L201 ระดบับุคคล 
L202 ระดบัควำมร่วมมือ 

L3 มีกำรน ำองคค์วำมรูม้ำใชใ้นกำรปฏบิติังำน L301 ควำมรูท่ี้ไดร้บัจำกกำรเรียนรูไ้ดน้ ำมำใชป้รบัปรุงกำรปฏบิติังำน 
L302 มีกำรสรำ้งนวตักรรมใหม่ๆ 
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องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย 
L303 มีกำรเผยแพร่ใหห้น่วยงำนภำยนอกทรำบ 
L304 บนัทึกผลกำรด ำเนินกำรเรียนรู ้
L305 มีกำรเรียนรูป้ระสบกำรณค์วำมผิดพลำดในอดีตเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดใน  
         อนำคต 
L306 มีมำตรกำรป้องกนักำรเสียหำยท่ีเกิดขึ้ นจำกควำมผิดพลำดของกำรท ำงำน 

L4 กำรเสริมสรำ้งควำมสำมำรถ L401 พฒันำทกัษะและ 
L402 มีกำรจดัสรรงบประมำณ 
L403 เพิ่มแรงจงูใจ 

L5 กำรจดักำรควำมรู ้ L501 มีเจำ้หน้ำท่ีดแูลกำรจดักำรควำมรู ้
L502 มีกำรสนับสนุนกำรจดักำรควำมรูร่้วมกนั 
L503 มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดักำรควำมรู ้
L504 มีกำรสรำ้งวสิยัทศัน์ร่วมในกำรเรียนรู ้
L505 ประมวลผลกำรเรียนรูจ้ำกขอ้มลูสู่องคค์วำมรู ้
L506 มีระบบรบัรูข้ำ่วสำร 
L507 มีฐำนขอ้มลู 
L508 เจำ้หน้ำท่ีทุกคนรูจ้กัใชฐ้ำนขอ้มลู 

L6 กำรใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลย ี L601 ในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรน ำเคร่ืองมือและเทคโนโลยมีำใชเ้พื่อเพิ่ม 
         ประสิทธิภำพในกำรจดักำรควำมรู ้
L602 เจำ้หน้ำท่ีสำมำรถใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร 
         จดักำรควำมรูไ้ด ้

L7 กำรสรำ้งวฒันธรรมแห่งกำรเรียนรู ้ L701 มีควำมเช่ือมัน่ต่อกระบวนกำรเรียนรู ้
L702 มีภำวะผูน้ ำทุกระดบั 
L703 ส่ือสำรกนัอยำ่งเปิดเผย 
L704 ท ำงำนเป็นทีมในกำรสรำ้งวฒันธรรมแห่งกำรเรียนรู ้
L705 มีกำรช่วยเหลือ ช่วยสอนและเรียนรูจ้ำกเพื่อนร่วมงำน 

 

(9) การบริหารจดัการ มี 8 องคป์ระกอบหลกั คือ 1) กำรปฏิบติัตำม พรฎ. 2) กำร
ส ำรวจควำมตอ้งกำรของประชำชน 3) กำรมีกลยุทธในกำรบริหำร 4) กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 

5) กำรศึกษำวิจัย  6) กำรคำดคะเนควำมเส่ียง 7) กำรมีกำรกระจำยอ ำนำจ  แ ละ  

8) กำรบริกำรประชำชน มิใช่กำรก ำกบั  โดยมีองคป์ระกอบยอ่ย 17 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

ตาราง 2-9 : องคป์ระกอบหลกัการบริหารจดัการ 

องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย 
M1 มีแผนงำนและกำรทบทวนภำรกิจ M101 กำรวำงแผนผงักำรท ำงำน 

M102 มีกำรทบทวนภำรกจิกำรด ำเนินงำน 
M2 ส ำรวจควำมตอ้งกำรของประชำชน M201 มีเคร่ืองมือรบัฟังควำมคิดเห็น 
M3 มีกลยุทธใ์นกำรบริหำร M301 มีกำรปฏบิติัตำมกลยุทธ ์
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องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย 
M302 กำรประเมินผลงำน 
M303 รำยงำนผลกำรประเมิน 

M4 กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม M401 มีกำรท ำงำนเป็นทีม 
M402 ควำมเป็นพหุภำค ี

M5 กำรศึกษำวิจยั M501 มีกำรศึกษำวิจยั 
M502 มีกำรน ำผลไปใช ้

M6 คำดคะเนควำมเส่ียง M601 บริหำรควำมขดัแยง้ 
M602 มีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

M7 มีกำรกระจำยอ ำนำจ M701 กระจำยงบประมำณ 
M702 กระจำยเจำ้หน้ำท่ี 
M703 กระจำยควำมรบัผิดชอบ 
M704 กระจำยโอกำสใหป้ระชำชนมีส่วนร่วม 

M8 บริกำรประชำชน มิใช่ก ำกบั M801 เจำ้หน้ำท่ีมีทศันคติท่ีดีในกำรใหบ้ริกำร 
 

(10) เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มี 4 องคป์ระกอบหลกั คือ 1) มีกำรจดักำร

ชุดขอ้มูล 2) กำรมีเครือข่ำยสำรสนเทศ  3) กำรมีกำรเช่ือมโยงเทคโนโลยี และ  4) กำรน ำ
เทคโนโลยีไปใชจ้ริง โดยมีองคป์ระกอบย่อย 10 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

ตาราง 2-10 : องคป์ระกอบหลกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย 
I1 มีกำรจดักำรชุดขอ้มลู I101 มีกำรจดัเก็บฐำนขอ้มลู 

I102 มีกำรน ำขอ้มลูไปใช ้
I2 มีเครือขำ่ยสำรสนเทศ I201 ระบบโปรแกรมคอมพวิเตอรห์รือ SOFTWARE 

I202 ระบบอุปกรณเ์ทคโนโลยหีรือHARDWARE 
I203 ผูใ้ชง้ำนหรือ (PEOPLE WARE) 
I204 กำรเขำ้ถึงได ้

I3 มีกำรเช่ือมโยงเทคโนโลย ี I301 ระหวำ่งฝ่ำยต่ำงๆในหน่วยงำน 
I302 ระหวำ่งหน่วยงำนอื่นๆ 

I4 มีกำรน ำเทคโนโลยไีปใชจ้ริง I401 ใชใ้นกำรบริหำร 
I402 มีกำรน ำขอ้มลูไปใช ้
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2.3 เคร่ืองมือจดัเก็บขอ้มลู*  

 ไดม้ีกำรพฒันำแบบสอบถำมเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือจัดเก็บขอ้มูล โดยกำรจัดท ำค ำถำมใน

แบบสอบถำมไดใ้ชอ้งคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ยขำ้งตน้เป็นแนวทำงในกำรจดัท ำค ำถำมใน

แต่ละองค์กระกอบ ทั้งน้ีแบบสอบถำมจะมี 3 ชุด คือ แบบสอบถามขอ้มูลระดับหน่วยงาน 

แบบสอบถามข้อมูลจากเจ ้าหน้าท่ี  และแบบสอบถามข้อมูลจากประชาชน   โดย

แบบสอบถำมทุกชุดจะมีค ำถำมครอบคลุมประเด็นของทั้ง 10 หลักกำร โดยมีกำรแบ่งกลุ่ม

ค ำถำมและก ำหนดรหัสในแต่ละค ำถำมเพ่ือควำมสะดวกในกำรประมวลผล ทั้งน้ี ชุดค ำถำม

ทั้งหมดไดม้ีกำรทดสอบในหน่วยงำนตวัอย่ำง พบว่ำค ำถำมต่ำงๆ มีควำมเหมำะสมและสะทอ้น

ภำรกิจและบทบำทของหน่วยงำนตวัอยำ่งไดเ้ป็นท่ีน่ำพอใจ 

 ทั้งน้ีจ ำนวนค ำถำมของ “แบบสอบถำมตน้แบบ” มีทั้งส้ิน 457 ขอ้ค ำถำม ซ่ึงจ ำแนกตำม
หลกักำรบริหำรจดักำรท่ีดีและจ ำแนกตำมกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูได ้ดงัน้ี 

ตาราง 2-11 : จ านวนขอ้ค าถามของหลกัการตา่งๆ จ  าแนกตามประเภทของ 
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 

                          กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
   หลกัการ                            

ก (ส่วนกลาง) จ (เจา้หนา้ท่ี) ป (ประชาชน) รวม 

นิติธรรม 30 14 8 52 
คุณธรรม   16   16 
โปร่งใส   29 1 30 
มีส่วนร่วม 3 41 24 68 

ส ำนึกรบัผิดชอบ   28   28 
ควำมคุม้ค่ำ 30 60 10 100 

กำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย ์ 6 23 2 31 
องคก์รแห่งกำรเรียนรู ้ 2 40 1 43 
กำรบริหำรจดักำร 6 37 10 53 

เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 6 30   36 
รวม 83 318 56 457 

 โดยตำรำงกำรแปลงตวัช้ีวดัองคป์ระกอบหลกัเป็นขอ้ค ำถำม จะอยู่ในภำคผนวกท่ี 1 ส่วน

แบบสอบถำมตน้แบบจะอยูใ่นภำคผนวกท่ี 2 และตำรำงค ำถำมท่ีซ ้ำซอ้นจะอยูใ่นภำคผนวกท่ี 3 
                                                 
*

 แบบสอบถำมตำมท่ีแนบทำ้ยคู่มือน้ี เป็นเพียงแบบสอบถำมตน้แบบ ซ่ึงถือเป็นเพียงแนวทำงกำรจดัท ำค ำถำมเท่ำน้ัน ในกำร
น ำแบบสอบถำมไปใชจ้ริง ผูใ้ชอ้ำจปรับถอ้ยควำมและบริบทใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชำติของหน่วยงำนท่ีจะน ำไปวัด เน่ืองจำก

ธรรมชำติของหน่วยงำนจะมีควำมหลำกหลำย กำรใชแ้บบสอบถำมรปูแบบเดียวกนั โดยไม่พิจำรณำบริบทของหน่วยงำนอำจจะ

ท ำใหไ้ม่ไดข้อ้มลูท่ีเหมำะสมได ้  
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ส่วนท่ี 3 : ขั้นตอนและวธีิกำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรจดักำรท่ีดี   

             ของหน่วยงำน 

ในกำรปฏิบติัเพ่ือประเมินผลกำรบริหำรจดักำรท่ีดีของหน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรตำม

ขัน้ตอนไดด้งัน้ี 

3.1 ก ำหนดหน่วยงำนเป้ำหมำย ก ำหนดหน่วยงำนหรือกลุ่มงำนเป้ำหมำยท่ีจะวดั  โดย
อำจจะเป็นระดบัองคก์ร หรือเป็นหน่วยงำนย่อยในองคก์ร เช่น กรม ส ำนักฯ ภำยในกรม ฝ่ำย 

กลุ่ม ส่วน หน่วย เช่น สถำนีต ำรวจหน่ึงๆ โรงเรียนหน่ึงๆ กลุ่มงำนบริกำร (ประกอบดว้ย 

หน่วยงำนท่ีตอ้งปฏิบัติหน้ำท่ีเก่ียวขอ้งกัน อำทิ โรงเรียน โรงพยำบำล เป็นกำรศึกษำโดย

ภำพรวม) เป็นตน้ 

3.2  ก ำหนดจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง ก ำหนดจ ำนวนตัวอย่ำงท่ีตอ้งใชใ้นกำรเก็บขอ้มูล ซ่ึง

เป็นไปตำมสูตรกำรค ำนวณ โดยแบ่งกลุ่มประชำกรท่ีจะศึกษำออกเป็น 2 กลุ่ม คือในกลุ่ม ของ 

ขำ้รำชกำรในหน่วยงำนและกลุ่มของประชำชนผูม้ำรับบริกำรจำกหน่วยงำนน้ันๆ ในหน่ึงวนั 

โดยหำกกลุ่มประชำกรมีจ ำนวนน้อยกว่ำ 30 คนก็ใหถื้อว่ำ กลุ่มประชำกรน้ันเป็นกลุ่มตวัอย่ำง

ทั้งหมด กำรเก็บขอ้มูลดัชนีวัด กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี จะใช้สูตรกำรค ำนวณของ Yamane 
(1967:886) ท่ีควำมเช่ือมัน่รอ้ยละ 95 ดงัน้ี 

 
n   =   N  
     1+ N (e)2 

เมื่อ    
 n  คือ จ ำนวนตวัอยำ่ง (อำทิ จ ำนวนตวัอยำ่งท่ีสุ่มจำกประชำกรทั้งหมด ) 
 N  คือ จ ำนวนประชำกร (อำทิ จ ำนวนขำ้รำชกำรเจำ้หน้ำท่ีทั้งหมดในหน่วยงำนหรือ

ประชำชนผูม้ำใชบ้ริกำรในหน่วยงำน ถำ้เป็นโรงพยำบำลคือจ ำนวนประชำชนท่ีมำขอรบักำรตรวจ

ต่อวนั) 
 e   คือ ควำมคลำดเคล่ือนของกำรสุ่มตวัอยำ่งในท่ีน้ีคือค่ำ .05  

 
  โดยได้จัดท ำตำรำงส ำหรับกำรสุ่มตัวอย่ำงเพ่ือควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน  

ดงัปรำกฏในตำรำงท่ี 3.1 และ 3.2 
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ตารางที่ 3.1 : การค านวณจ านวนกลุ่มตวัอย่างที่ความเช่ือมัน่ 95% 

จ  านวนประชากร จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวนประชากร จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
30 28 800 267 
50 44 850 272 
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 
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ตารางที่ 3.2  : การค านวณจ านวนกลุ่มตวัอยา่งที่ความเช่ือมัน่ 99 %  

จ  านวนประชากร จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวนประชากร จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
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 2,000 1,667 
225 220 3,000 2,308 
250 244 4,000 2,857 
275 268 5,000 3,333 
300 291 6,000 3,750 
325 315 7,000 4,118 
350 338 8,000 4,444 
375 361 9,000 4,737 
400 385 10,000 5,000 
425 408 20,000 6,667 
450 431 30,000 7,500 
475 453 40,000 8,000 
500 476 50,000 8,333 
525 499 60,000 8,571 
550 521 70,000 8,750 
575 544 80,000 8,889 
600 566 90,000 9,000 
625 588 100,000 9,091 
650 610 110,000 9,167 
675 632 120,000 9,231 
700 654 130,000 9,286 

725 676 140,000 9,333 

750 698 150,000 9,375 

775 719 160,000 9,412 

800 741 170,000 9,444 

825 762 180,000 9,474 
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3.3  กำรจดัท ำแบบสอบถำมของหน่วยงำน หน่วยงำนจัดท ำแบบสอบถำม เพ่ือใชเ้ป็น

เคร่ืองมือจัดเก็บขอ้มูลของหน่วยงำนท่ีจะใชใ้นกำรประเมินระดับกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีของ

หน่วยงำนทั้ง 3 ชุด คือ แบบสอบถำมขอ้มลูระดบัหน่วยงำน แบบสอบถำมขอ้มลูจำกเจำ้หน้ำท่ี

และเป็นแบบสอบถำมขอ้มูลจำกประชำชน โดยกำรปรบัปรุงจำกแบบสอบถำม “ตน้แบบ” ซ่ึงมี
จ ำนวนทั้งส้ิน 457 ขอ้ค ำถำม และปรำกฏในภำคผนวกของเอกสำรน้ีใหส้อดคลอ้งกบับริบทของ

หน่วยงำนกล่ำวคือปรับปรุงใหเ้หมำะสมกับลักษณะของหน่วยงำนและวฒันธรรมขององค์กร

ทั้งน้ี แบบสอบถำมท่ีใชใ้นกำรเก็บขอ้มูลดำ้นกำรบริหำรจดักำรท่ีดีน้ันมีส่วนประกอบ 3 ส่วน

ครอบคลุมทั้ง 10 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

  ส่วนท่ี 1  คือแบบสอบถามระดบัหน่วยงาน เพ่ือประเมินกำรบริหำรจดักำรองคก์รโดย

จะเป็นกำรเก็บขอ้มูลทุติยภูมิท่ีมีอยู่แลว้อยู่แลว้ในระดับหน่ึง ขอ้มูลน้ีจะไดจ้ำกกำรสอบถำม

เจ้ำหน้ำท่ีท่ีท ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเท่ำน้ัน อำทิ เจ ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบุคคล นิติกร  กำรเงิน บัญชี 

บริหำรงำนทัว่ไป กองกลำง ส ำนักงำนเลขำนุกำรเป็นตน้ โดยอำจสอบถำมหลำยคนเพ่ือใหไ้ด้

ขอ้มลูครบถว้น  

  ส่วนท่ี 2  คอืแบบสอบถามระดบัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตังิาน เพ่ือประเมินทศันคติและควำม

คิดเห็นของเจำ้หนำ้ท่ีในดำ้นกำรบริหำรจดักำรท่ีดี  

 ส่วนท่ี 3  คือแบบสอบถามผูใ้ชบ้ริการกับหน่วยงานของรฐั เพ่ือประเมินประสิทธิผล

ของกำรด ำเนินกำรและควำมพึงพอใจท่ีผูใ้ชบ้ริกำรไดร้บั  

3.4  กำรจดัเก็บขอ้มลู   
  ตอ้งมีกำรช้ีแจงท ำควำมเขำ้ใจกับกลุ่มเป้ำหมำยท่ีจะใหก้รอกขอ้มูล เพ่ือใหก้ลุ่ม 

เป้ำหมำยทรำบวตัถุประสงค์ของกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีของหน่วยงำน ซ่ึงน ำไปสู่

ควำมร่วมมือในกำรตอบ/กำรใหข้อ้มลูท่ีถูกตอ้งสมบรูณ ์ครบถว้น เป็นประโยชน์ต่อกำรประเมิน

เพ่ือปรบัปรุงกำรบริหำรจดักำรท่ีดีของหน่วยงำน 

  พิจำรณำเลือกใชเ้ทคนิคในกำรจัดเก็บขอ้มูลใหม้ีควำมเหมำะสมสอดคลอ้งกับ

วฒันธรรมองค์กร และหัวขอ้หรือประเด็นท่ีตอ้งกำรเก็บขอ้มูล ซ่ึงวิธีกำรอำจท ำไดโ้ดยกำร

สัมภำษณ์โดยตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย กำรส่งแบบสอบถำมใหก้ลุ่มเป้ำหมำยกรอกขอ้มูลดว้ย

ตนเองแลว้ส่งกลับคืน กำรจดัประชุมกลุ่มเฉพำะ (Focus Group)หรือกำรจัดประชุมกลุ่มใหญ่ 
เป็นตน้ นอกเหนือจำกกำรจดัเก็บขอ้มูลตำมแบบสอบถำม หน่วยงำนอำจตอ้งรวบรวมขอ้มูล

จำกเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง พรอ้มทั้งขอ้มูลท่ีเป็นขอ้สงัเกตท่ีไดจ้ำกกำรพบปะคุยกบัผูถู้กสมัภำษณ ์

ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ำกแหล่งต่ำงๆ เหล่ำน้ี เมื่อใชป้ระกอบกบัขอ้มูลจำกแบบสอบถำมจะท ำใหก้ำร

วิเครำะหม์ีมิติแสดงสำเหตุหรือผลกระทบท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 
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3.5  กำรประมวลผล เป็นกำรประมวลผลจำกแบบสอบถำม โดยด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนดงัน้ี  

(1)  การจดักลุ่มขอ้มูล ขอ้มลูท่ีไดร้บัจำกแบบสอบถำมทั้ง 3 ชุด จะถูกน ำมำแยกประเภท

ตำมองคป์ระกอบทั้ง 10 หลกักำรและจดัเป็นชุดขอ้มลูใหมเ่พ่ือควำมเหมำะสมกบักำรค ำนวณ  

 (2)  การค านวณคะแนน น ำขอ้มูลค ำตอบท่ีไดจ้ำกค ำถำมแต่ละน ำมำสู่กำรค ำนวณ

คะแนน เป็นรำยองคป์ระกอบ ทั้งน้ี กำรค ำนวณสำมำรถท ำไดใ้น 2 กรอบ คือ กรอบหลกักำร

บริหำรจัดกำรท่ีดี 10 ประกำร และกรอบวัตถุประสงค์หลัก 7 ประกำรของ พรฎ. ว่ำดว้ย

หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 โดยมีกฎในกำรค ำนวณ ดงัน้ี  

 

 (2.1)  ความหมายของรหัสค าถาม รหัสท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมำจำกรหัสของ

ค ำถำมแต่ละขอ้ในแบบสอบถำม อำทิ      

 R1 หมำยถึง องคป์ระกอบหลกัท่ี 1 ของหลกันิติธรรม (หน่วยงำนท่ีมีกำรแบ่งแยก
กำรใชอ้ ำนำจอยำ่งชดัเจน โดย R ยอ่มำจำก Rule of law )  
           R101 หมำยถึง องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 ของ R1  
 R10101 หมำยถึง ค ำถำมท่ี 1 ของ R101  
 R10102 หมำยถึง ค ำถำมท่ี 2 ของ R101  

 โปรดดภูำคผนวกท่ี 1 ประกอบ 

 

 (2.2)  การใหค้ะแนนแบบสอบถาม 

 แบบสอบถำมส่วนกลำง ค ำตอบคือ ใช่หรือมี และไม่ใช่หรือไม่มี ใช่หรือมี  = 1 

ไมใ่ช่หรือไมม่ี  = 0   แลว้จึงน ำค่ำ 1 หรือ 0 มำแทนในสตูร 

 แบบสอบถำมเจำ้หนำ้ท่ีหรือประชำชน ค ำตอบคือ ใช่หรือมี  หรือ ไม่ใช่หรือไม่มี ใน

กำรแทนค่ำในสตูรตอ้งรวมจ ำนวนผูท่ี้ตอบว่ำใช่หรือมี มำแทนค่ำลงในสตูร 

 

 (2.3) ความหมายของกลุ่มตวัอยา่ง 

 NP หมำยถึง จ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่งของประชำชนทั้งหมด ท่ีท ำกำรสอบถำม 

 NI หมำยถึง จ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่งของเจำ้หนำ้ท่ีทั้งหมด ท่ีท ำกำรสอบถำม 
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 (2.4) ขอ้พึงระวงั 

 ขอ้พึงระวงัส ำหรบัค ำถำมเชิงผกผนั ตำมรหสัต่อไปน้ี 

 E10101,E10201,E10301,E10401,E20101,E20201,E20301,E20401,E20501,E30101, 
E30201, E30301, E0401 

 เป็นค ำถำมเชิงผกผนั ดงัน้ันถำ้หำก 

 ค ำถำมองค์กร หำกตอบไม่ใช่ใหค้่ำคะแนนคือ = 1 หำกตอบว่ำใช่หรือมีใหค้่ำ
คะแนน = 0 

 ค ำถำมเจำ้หน้ำท่ีหรือประชำชน ในกำรแทนค่ำในสูตรใหร้วมจ ำนวนผูท่ี้ตอบว่ำ 

“ไมใ่ช่หรือไมม่ี” มำแทนค่ำลงในสตูรแทน 

 

 (3) การค านวณดชันีช้ีวดั 
ขอ้มลูท่ีไดจ้ำกแบบสอบถำมของหน่วยงำนสำมำรถน ำมำประมวลผลและค ำนวณค่ำเพ่ือ

แสดงผลกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนไดใ้น 2 รูปแบบ คือ กำรแสดงผลตำมหลักกำรบริหำร

จดักำรท่ีดี และแสดงผลกำรปฏิบติังำนตำม พ.ร.ฎ. ว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรบริหำรกิจกำร

บำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ทั้งน้ีขอ้มลูรหสัท่ีน ำมำใช ้โปรดศึกษำจำกภำคผนวกทำ้ยเล่ม   
(รหัส * คอืค าถามท่ีซ ้า โปรดดูภาคผนวก4) 

   

  (3.1) การค านวณดชันีช้ีวัดท่ีแสดงผลตามหลักการบริหารจดัการท่ีดี

จ านวน 10 หลักการ 

  หลักนิติธรรม (Rule of Law)  = (R1+R2+(4(R3))+R4+R5+R6+R7)/10 

 R1 = (R10101+R10102)/2NI 
 R2 = ((R20101+R20102+R20103+R20104+R20106*)/5NI+R20105  

     +R20107)/3 
 R3 = (R301+ R302+ R303)/3 
 R301 = ((R30101+R30102+R30106)/3NI+(R30103+R30104+R30105)/3NP)/2 
 R302 = (R30201+R30202+R30203+R30204+R30205+R30206+R30207+ 
                                 R30208+ R30209+R30210+R30211+R30212+R30213+   
                                 (R30214+R30215)/2NP+(R30216+R30217)/2NI)/15 
 R303 = (R30301+R30302+R30303+(R30304+R30305+R30306)/3NP)  
     +R30307/NI)/5 
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 R4 = (R40101+R40102+R40103+R40104+R40105+R40106)/6 
 R5 = (R50101+R50102+R50103/NI)/3 
 R6 =        (R60101+R60102)/2 
 R7 = (R70101+R70102)/2 

  หลักคุณธรรม (Ethic) = (E1+E2+E3+E4)/4 
 E1 = (E10101+E10201+E10301+E10401)/4NI 
 E2 = (E20101+E20201+E20301+E20401)/4NI 
 E3 = (E30101+E30201+E30301+E30401)/4NI 
 E4 = (EE0101+EE0102+EE0103+EE0104+EE0105)/5NI 

  หลักความโปรง่ใส (Transparency) = (T1+T2+T3+T4)/4 
T1 = (T10101/NI+((T10201/NI+T10202/NP)/2)+T10301*/NI+ 
  ((T10401+T10402)/2NI)+T10501/NI+((T10601+T10602)/2NI))/6 

 T2 = (T20101+T20201+T20301+T20401)/4NI 
 T3 = (T30101*+T30201+T30301+T30401+(T30501+T30502)/2NI+  

                       T30601+T30701)/7NI 
 T4 = (T40101*+T40201+T40301+T40401)/4NI 

  หลักการมีส่วนรว่ม (Participation)  =  ((3*P1)+(3*P2)+(3*P3)+P4)/10 
 P1 = (P101+P102+P103+P104+P105)/5 
 P101 =  (P10101+P10102+P10103+P10104)/4NP 
 P102 = (P10201+P10202+P10203)/3NP 
 P103 =  (P10301+P10302+P10303+P10304+P10305+P10306 
                              +P10307)/7NP 
 P104 = (P10401+P10402)/2NP 
 P105 = (P10501+P10502+P10503+P10504)/4NP 

P2 = (P201+P202+P203+P204+P205+P206)/6 
 P201 = (P20101*/NI+(P20102+P20103+P20104)/3NP)/2 
 P202 = (P20201*+P20202*)/2NI 
 P203 = (P20301*+P20302*+P20303)/3NI 
 P204 = (P20401+P20402*+P20403*)/3NI 
 P205 = (P20501*+P20502+P20503)/3NI 
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 P206 = (P20601+P20602*+P20603)/3NI 
 P3 = (P301+ P302+ P303+ P304+ P305)/5 
 P301 = ((P30101+P30102+P30103*+P30104*+P30105*)/5NI+P30106/NP))/2 
 P302 = (P30201+P30202+P30203)/3NI 
 P303 = P30301/NI 
 P304 = (P30401*+P30402+P30403+P30404+P30405*)/5NI 
 P305 = (P30501+P30502)/2NI 
 P4 = P40101 
 

  หลักส านึกรบัผิดชอบ (Accountability) =  (A1+A2+A3+A4+A5+A6)/6 
 A1 = (A10101+A10102)/2NI 
 A2 = (A20101*+A20102+A20103)/3NI 
 A3 =        (A30101+(A30201+A30202)/2+A30301+(A30401*+A30402*)/2+ 
                              (A30501*+A30502)/2+(A30601+A30602)/2+(A30701+A30702)/2 
                               +A30801+(A30901+A30902)/2+A31001)/10NI 
 A4 = (A40101+A40102+A40103+A40104)/4NI 
 A5 = A50101/NI 
 A6 = (A60101*+A60102)/2NI 

  หลักความคุม้คา่ (Value for Money)  = (V1+V2+V3)/3 
 V1 = (V101+V102+V103+V104+V105)/5 
 V101 = (V10101+V10102)/2ni 
 V102 = V10201/ni 
 V103 = (V10301+V10302+V10303)/3 
 V104 = (V10401+V10402+V10403+V10404+V10405+V10406+ 
                 V10407)/7 
 V105 = (V10501+V10502+V10503+V10504)/4 
 V2 = (V201+V202+V203)/3 
 V201 =  ((V20101+V20102+V20103+V20104+V20105+V20107)/6ni 

+V20106+ (V20108/np))/3 
 V202 = (V20201+V20202*+V20203)/3ni 
 V203 = (V20301+V20302+V20303*)/3ni)/3 
 V3 = ((3*(P))+(2*(I))+O)/6  
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 O = (V30115+V30116+V30117+V30118+V30224+V30225+V30226               
                                +V30227+V30228+V30229+V30301+V30302+V30303 
                                 +V30304+V30305)/15 
 I = (V30101+V30102+V30103+V30104+V30105+V30106*+V30107+  
                                V30108*+V30109*+V30110+V30111+V30112+V30113+V30114+ 
                                V30201*+V30202+V30203+V30204+V30205+V30206*+ 
                                 V30207*+V30208+V30209+V30210+V30211+V30212+ 
                                 V30213+V30214+V30401+V30402+V30403)/31NI 
  P = (V30215+V30216+V30218+V30219+V30220+V30221+  
                                 V30222+V30223)/8NP 

  หลักการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Development) 
= (H1+H2+H3+ H4+H5+H6+ H7+H8+H9+H10)/10 

H1 = H10101*/NI 
 H2 = (H20101+H20201+H20301+H20401*)/4NI 
 H3 = ((H30101+H30102+H30103)/3NI+(H30104+H30105)/2NP)/2 
 H4 = (H40101+H40201+H40301+H40401)/4 
 H5 = (H50101/NI+H50201)/2 
 H6 = (H60101+H60201*+H60301*+H60401*+H60501)/5NI 
 H7 = H70101/NI 
 H8 = ((H80101+H80201+H80301)/3NI+H80401)/2 
 H9 = (H90101+H90301)/2NI 
 H10 = (H100101+H100301)/2NI 
  หลักองคก์รแห่งการเรียนรู ้(Learning Organization)   

=  (L1+L2+L3+ L4+L5+L6+ L7)/7 
 L1 = (L10101+L10201*+L10301+L10401)/4NI 
 L2 = ((L20101/NI)+((L20201+L20202+L20203*+L20204+L20205*)/5NI  
                                 (L20206/NP))/2)/2 
 L3 = (L30101+L30201*+(L30301+L30302)/2NI+L30401*+L30501  
                                 L30601)/6NI 
 L4 = ((L40101*+L40301)/2NI+L40201)/2 
 L5 = (L50101+(L50201+L50301*+L50401*+L50501+ 
                               (L50601*+L50602*)/2NI+L50701*+L50801*)/7NI)/2 
 L6 = ((L60101+L60102+L60103)/3NI+(L60201+L60202*)/2NI)/2 
 L7 = (L70101*+(L70201+L70202+L70203*)/3NI+ 
                               (L70301+L70302*)/2NI+L70401+L70501)/5N 
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  หลักการบรหิารจดัการ (Management)  = (M1+M2+M3+ M4+M5+M6+ M7+M8)/8 
 
 M1 = (M10101+M10102+M10103+M10104+M10105+M10106+ 
                                         M10107+M10108+M10109*+M10110*+M10111+M10112*+M10113 

+M10114+M10115)/15NI 
 M2 = M20101/NI 
 M3 = ((M30101+M30102+M30103+(M30104+M30105)/2NP)/4 
                               +(M30201*+M30202*)/2NI+(M30301+M30302)/2NI)/3 
 M4 = ((M40101+M40102)2+(M40201+M40202*+M40203+ 
                                  M40204)/4)/2NI 
 M5 = ((M50101+M50102*/NI+M50103+M50104)/4+M50201/NI)/2 
 M6 = ((M60101+M60102+M60103)/3+M60201)2NI 
 M7 = (M70101+M70201+M70301+M70401)/4NI 
 M8 = (M80101/NI+(M80102+M80103+M80104+M80105+M80106+  
                                 M80107 +M80108+M80109)/8NP)/2 

 

  หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)  = (I1+I2+I3+ I4)/4 
 I1 = (((I10101+I10102)/2NI+I10103+I10104)/3+(I10201+I10202*)/2NI)/2 
 I2 = ((I20101+I20102)/2NI+(I20201*+I20202)/2NI+(I20301*+ 
                                  I20302+I20303*+ I20304)/4NI+((I20401+I20402+I20403*)/3NI+ 
                                  I20404+I20405+I20406+I20407)/5)/4 
 I3 = (I30101*+I30201*)/2NI 
 I4 = ((I40101+I40102+I40103+I40104)/4NI+(I40201*+I40202*)/2NI)/2 

 
(รหัส * คอืค าถามท่ีซ ้า โปรดดูภาคผนวก4) 
 

(3.2)  การค านวณค่าเพื่อแสดงผลตามวัตถุประสงคข์องพระราชกฤษฎีกา

ว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 จ านวน 7 หลักการ  

ในกรณีท่ีหน่วยงำนตอ้งกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมวตัถุประสงคข์อง พรฎ. ว่ำ

ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงมี 7 ประกำร คือ เกิด

ประโยชน์สุข เกิดผลสัมฤทธ์ิ เกิดควำมคุม้ค่ำ ไม่มีขั้นตอนมำกเกิน มีกำรปรับปรุงภำรกิจ 
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ประชำชนไดร้ับควำมสะดวก และมีกำรประเมินผลน้ัน หน่วยงำนสำมำรถใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ำก

แบบสอบถำมชุดเดียวกนัมำค ำนวณได ้ดงัน้ี 

 
1. เกิดประโยชน์สุขของประชำชน (R+P+E+V+T)/5   

R  =   (R10101+R30102)/2NI 
P  =   (P20102/NP+(P20601+P20603+P20303+P20502+P20503+P20203)NI)/7 
E  =   (E30201+E20201+E20301+E10201+E10301+E20101+E30301+E30401+E10101+E10401 

+E30101)/11NI 
V  =   (VV0101+V30401+V30403)/3NI 
T  =   ((T10101+T10201+T40101+TT0103)+(TT0101+TT0102)/NI)/6 

 
2. เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภำรกิจของรฐั (R+A+V+H+L+M+I)7 

R =    (R30307+M70201)/2/NI 
A =     ((A10101+A10102+VV0101+A40101+A40104+A40102+R30216+A20101+V30103 

+A20103+V30105+V30113+A60102+V20101+A30202+V20201)/NI+H40401)/17 
V =  ((V20105+H100201+L20202+M10101+V30114+V30111+EE0102+V30103+V30105+ 

A20102+V30107+V30204+V30205+V30403)/NI+ M10102+V30115)/16 
 
H =  ใชค้่ำหลกักำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย ์
L  =  ใชค้่ำหลกัองคก์รแห่งกำรเรียนรู ้
M =  ใชค้่ำ หลกักำรบริหำรจดักำร  
I   =  ใชค้่ำหลกัเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

 
3.มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุม้ค่ำในเชิงภำรกิจของรฐั (R+P+E+A+V)/5   

R  =     ((R30216+R10101)/NI+R30203+R30204+R30207+R30208+R30209)/7 
P   =      (P10101+P10102+P10103+P10201+P10202+P10203+P10301+P10302+P10303     
           +P10304+P10305+P10306+P10307+P10401+P10502+P10503+PP0101+PP0102)/18NI 
E   =      (PP0109+(E10201+E30301+E30401)/NI)/4 
A   =      (A20103+V30103+V30105)/3NI 
V   =      ((V20301+V20302+V30111+V30112+VV0105+VV0106+VV0107)/NI+V10301+V10302+ 

  V10404)/10 
 

4.ไมม่ีขั้นตอนกำรปฏิบติังำนเกินควำมจ ำเป็น (R+M+P+A+V+I)/6  
R    =     ((R30103+R30104+R30105)/NP+(R50103+A40103+R10101+R30217)/NI)/7 
M   =    ((R30306+P10104+M30105+M30104)NP+(M10105/NI)+M10102+M10103)/7 
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P    =    (P10101+P10102+P10103+P10201+P10202+P10203+P10301+P10302+P10303+P10304                     
               +P10305+P10306+P10307+P10401+P10502+P10503)/16NP 
A   =    (A30701+A30702)/2NI 
V   =     (V20101+V20103+VV0108+R30217)/4NI 
I    =     (R30217/NI) 

 
5.มีกำรปรบัปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำรใหท้นัต่อสถำนกำรณ์ (R+V+M)/3    

R   =     (R40103+R40104+R40105)/3 
V   =      ((V20102+VV0102+VV0111)/NI+V10301+V10302)/5 
M  =      (M10108+M10111+VV0111+M10107)/4NI 

 
6. ประชำชนไดร้บัควำมสะดวก  (R+P+T+M+I)/5 

R  =    (R20107+R30204+R30205+R30206+R30208+R40105+R40106+    
  (II0103+R30101+R20104+PP0108)/NI)/11 

P   =    ((P10101+P20102+P20104)/NP+(PP0111+II0107+PP0108)/NI+PP0103+PP0109+PP0110)/9 
T   =    (R20105+(T40301+T40201)/NI)/3 
M  =    (M10113+M10114+R20104)/3NI 
I    =    ((T10602+II0103+II0105+II0107)/NI+I20406+V30227)/6 

 
7. มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรอยำ่งสม ำ่เสมอ (A+V+T)/3     

A    =  (A40101+A40103+A40104+A30801+A31001+A40102)/6NI 
V    =  ((VV0111+ VV0112+VV0104+VV0114+M30302)/NI+(V30301+V30302+V30305))/8 
T    =  (T10101+T20101+T20201+T20301+VV0104)/5NI 

 

 3.6  กำรถ่วงน ้ำหนัก 
หน่วยงำนพิจำรณำก ำหนดค่ำถ่วงน ้ำหนักขอ้มลูในแต่ละองคป์ระกอบเอง โดยใหน้ ้ำหนัก

มำกส ำหรบัองคป์ระกอบท่ีสอดคลอ้งกบับทบำทหลกัของหน่วยงำน อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนของ

กำรด ำเนินควำมภำยใตโ้ดยกำรศึกษำน้ัน คณะวิจยัก ำหนดค่ำถ่วงน ้ำหนักออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

กลุ่มที่ 1 ค่าน ้าหนกัเท่ากบัจ  านวน 8 หลกัการ คณะวิจยัท ำกำรค ำนวณค่ำเฉล่ียคะแนน

ของทั้ง 8 หลักกำรโดยจะใชว้ิธีกำรน ำเอำคะแนนของดัชนีวัดย่อยแต่ละตัวมำคิดค่ำเฉล่ีย

เท่ำๆกัน คือ หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส หลักส ำนึกรับผิดชอบ และหลักควำมคุม้ค่ำ   

หลักกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย ์หลักกำรบริหำร  หลกักำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู ้หลัก

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
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กลุ่มที่ 2 ก าหนดค่าของน ้าหนักต่างกัน ในสองหลักท่ีเหลือ คือ หลักนิติธรรม และ

หลกักำรมีส่วนร่วมจะมีกำรถ่วงน ้ำหนักท่ีแตกต่ำงกนัออกไปดงัน้ี  

 (1)  หลักนิติธรรมจะเน้นหนักในดำ้นควำมผูกพันต่อกฎหมำยเป็นส ำคัญ จึงจะถ่วง

น ้ำหนักในขอ้ 3 เร่ืองควำมผูกพันต่อกฎหมำยมำกท่ีสุดโดยใหน้ ้ ำหนักเป็น 4  เท่ำ แลว้จึง

น ำเอำค่ำคะแนนดชันีวดัในทุกขอ้มำเฉล่ียกนั  

  หน่วยงำนมีกำรแบ่งแยกกำรใชอ้ ำนำจอยำ่งชดัเจน  
  หน่วยงำนมีกำรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพของบุคลำกรและประชำชน  
  หน่วยงำนมีควำมผูกพนัต่อกฎ ระเบียบต่ำงๆ  
  หน่วยงำนไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีระบุไวใ้นกฎ ระเบียบ  
  ผูม้ีอ ำนำจตดัสินใจในหน่วยงำนมีควำมอิสระในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
 หน่วยงำนไมม่ีกำรก ำหนดโทษ โดยปรำศจำกกำรออกกฎ ระเบียบรองรบั  
 หน่วยงำนยึดหลกักำรท ำงำนภำยใตก้ฎ ระเบียบสงูสุด 

(2)  หลกัการมีส่วนร่วม จะเนน้ในทุกๆ ดำ้นแต่ในส่วนของกำรพฒันำกำรมีส่วนร่วมซ่ึง

จะเป็นส่ิงท่ียังเกิดขึ้ นน้อยในสังคมไทย จึงไดน้ ำมำถ่วงน ้ ำหนักน้อยท่ีสุด โดยจะมีกำรถ่วง

น ้ำหนัก 3 ขอ้แรก ขอ้ละ 3 ส่วน และขอ้ท่ี 4 อีก 1 ส่วน รวมทั้งหมดเป็น 10 ส่วน  

 กำรร่วมใหข้อ้มลู  
 กำรรบัฟังขอ้มลู   
 กำรร่วมตดัสินใจ   
 กำรพฒันำกำรมีส่วนร่วม   

และหลกักำรแต่ละหลกักำรจะมีกำรใหน้ ้ำหนักองคป์ระกอบต่ำงกนัไป 

3.7 กำรอธิบำยและน ำเสนอผล 
 เมื่อไดผ้ลคะแนนในแต่ละหลกักำรแลว้ เกณฑก์ำรใหค้ะแนนจะอยู่ในรูปของ คะแนน 0.0 

- 1.0 โดยอธิบำยแต่ละค่ำได ้5 ระดบั คือ 

  คะแนน 0.00 - 0.20 หมำยถึง ระดบัต ำ่ท่ีสุดหรือนอ้ยท่ีสุด  
 คะแนน 0.21- 0.40 หมำยถึง ระดบัต ำ่หรือนอ้ย  
 คะแนน 0.41- 0.60 หมำยถึง ระดบัปำนกลำง  
 คะแนน 0.61- 0.80 หมำยถึง ระดบัสงูหรือมำก  
 คะแนน 0.81-1.00 หมำยถึง ระดบัสงูท่ีสุดหรือมำกท่ีสุด   

 โดยในทำ้ยท่ีสุดหน่วยงำนท่ีตอ้งกำรประเมินระดบักำรบริหำรจดักำรท่ีดีสำมำรถแสดงผล

กำรประเมินในภำพรวมเป็นใยแมงมุมของหลักกำรวัดทั้ง 10 หลักกำร  และผลของกำรวัด

หลกักำรยอ่ย ซ่ึงแสดงเป็นกรำฟแท่ง   
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ภาพที่ 1 : แสดงผลการวดัภาพรวมในรูปแบบใยแมงมุม 
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ภาพที่ 2 : ตวัอยา่งการแสดงผลการวดัในหลกัการย่อย 

 
โดย R1 ถึง R7 คือคะแนนเฉล่ียของแต่ละหลกักำรยอ่ย AR  คือ คะแนนเฉล่ียของ

หลกักำรใหญ่ ซ่ึงในท่ีน้ีคือ คุณธรรม กรณีน้ีมำจำกคะแนนท่ีค ำนวณจำก  R1 ถึง R7  
R1 หน่วยงำนมีกำรแบ่งแยกกำรใชอ้ ำนำจอยำ่งชดัเจน  
R2 หน่วยงำนมีกำรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพของบุคลำกรและประชำชน  
R3 หน่วยงำนมีควำมผูกพนัต่อกฎ ระเบียบต่ำงๆ 
R4 หน่วยงำนไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีตำมท่ีระบุไวใ้นกฎ ระเบียบ  
R5 ผูม้ีอ ำนำจตดัสินใจในหน่วยงำนมีควำมอิสระในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี  
R6 หน่วยงำนไมม่ีกำรก ำหนดโทษ โดยปรำศจำกกำรออก กฎระเบียบรองรบั  
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R7 หน่วยงำนยึดหลกักำรท ำงำนภำยใตก้ฎ ระเบียบสงูสุด  
AR ค่ำเฉล่ียไดจ้ำกกำรรวมคะแนนของแต่ละหลกัท่ีค ำนวณแลว้และหำค่ำเฉล่ีย 

 หลงัจำกน้ันผูศึ้กษำจึงท ำกำรเปรียบเทียบกบัคะแนนท่ีไดร้บักบัระดบัท่ีตั้งไว ้5 ระดับว่ำ

เป็นอย่ำงไร เช่น จำกตวัอย่ำงคะแนนในส่วนองคก์รแห่งกำรเรียนรูแ้ละนิติธรรม หน่วยงำนได ้

0.71 เท่ำกนั แสดงว่ำหน่วยงำนใหค้วำมส ำคญักับทั้งสองหลกักำรในระดับสูง แต่อย่ำงไรก็ดี

ควรพิจำรณำในหลกักำรย่อยว่ำมีจุดใดท่ี ยงัไดค้ะแนน ค่ำปำนกลำงหรือหรือต ำ่กว่ำ ซ่ึงควรมี

กำรปรบัปรุงแกไ้ข นอกจำกน้ียงัควรพิจำรณำประกอบกบัหลกักำรอ่ืนๆอีกดว้ย อน่ึง กำรวดัน้ี

หำกตอ้งกำรค ำอธิบำยท่ีดีควรมีกำรศึกษำเชิงคุณภำพประกอบ อำทิ กำรศึกษำจำกกำรสงัเกต

กำรประชุมกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือสมัภำษณเ์ชิงลึกเพ่ือยืนยนัผลกำรวดัไดแ้ละเหตุผลประกอบ

คะแนนท่ีไดร้บั  

 
นอกจำกกำรจัดท ำดัชนีวัดกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  10 หลักกำรแลว้ ยัง

สำมำรถน ำขอ้มลูมำจดัท ำดชันีวดัตำมมิติของเป้ำหมำยตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์

และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 อีกดว้ย  

กำรทดสอบดัชนีในมิติของเป้ำหมำยของกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดีตำมพระรำช

กฤษฎีกำวำ่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงมี 7 ประกำร

คือ 

1. เกิดประโยชน์สุขของประชำชน 

2. เกิดผลสมัฤทธิต่อภำรกิจของรฐั 

3. มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุม้ค่ำในเชิงภำรกิจของรฐั 

4. ไมม่ีขัน้ตอนกำรปฏิบติังำนเกินจ ำเป็น 

5. มีกำรปรบัปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำรใหท้นัต่อสถำนกำรณ ์

6. ประชำชนไดร้บักำรอ ำนวยควำมสะดวกและไดร้บักำรตอบสนองควำมตอ้งกำร 

7. มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรอยำ่งสม ำ่เสมอ 

 
กำรจัดท ำตัวช้ีวัดตำมเป้ำหมำยของพระรำชกฤษฎีกำว่ำดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีกำร

บริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มำจำกกำรแปลงตวัช้ีวดัในเร่ืองกำรบริหำรจดักำรท่ีดี

ทั้ง 10 หลกักำร  มำใหส้อดคลอ้งกบัเป้ำหมำยทั้ง 7 ประกำร และพบว่ำในเป้ำหมำยหน่ึงๆ จะ

ประกอบไปดว้ยหลกักำรของกำรบริหำรจดักำรท่ีดีหลำยหลกักำร ซ่ึงมีทั้งประเด็นบำงส่วนของ

หลกักำรหรือทุกประเด็นในบำงหลกักำร อยำ่งไรก็ดีเมื่อน ำมำทดสอบกบัทั้ง 6 หน่วยงำนพบว่ำ 

สำมำรถสะทอ้นภำพของกำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยของพระรำชกฤษฎีกำว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์

และวิธีกำรกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ดงัน้ี 
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ภาพ 3 ผลการทดสอบตามเป้าหมายของพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

บริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

0.68

0.67

0.69

0.650.67

0.62

0.63

-

0.5 0

1.0 0

1.  เกิดป ระโยชน์สุข

2.  เกิดผลสัมฤทธ์ิ

3.  เกิดค วำมคุ ้มค่ำ

4.  ไม่มี ขัน้ ตอนมำกเกิน5.  มีกำรปรับปรุงภำรกิจ

6.  ประชำชนได้ รบั ควำม สะดวก

7.มีกำรประเมนิผล

 

ตาราง 1 ผลการทดสอบตามเป้าหมายของพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

บริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 

เป้าหมายตาม พรฎ. ค่าเฉล่ีย 
1. เกิดประโยชน์สุขของประชำชน 0.68 
2. เกิดผลสมัฤทธิต่อภำรกิจของรฐั 0.67 
3. มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุม้ค่ำในเชิงภำรกิจของรฐั 0.69 
4. ไม่มีขัน้ตอนกำรปฏบิติังำนเกนิจ ำเป็น 0.65 
5. มีกำรปรบัปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำรใหท้นัต่อสถำนกำรณ์ 0.67 
6. ประชำชนไดร้บักำรอ ำนวยควำมสะดวกและไดร้บักำรตอบสนองควำมตอ้งกำร 0.62 
7.มีกำรประเมินผลกำรปฏบิติัรำชกำรอยำ่งสม ำ่เสมอ 0.63 

 

 ส่วนกำรอธิบำยผลสำมำรถท ำไดโ้ดยดูจำกรำยละเอียดในขอ้มูลท่ีเก็บมำได ้เช่นกำร

อธิบำยวำ่   

“ในภำพรวมหน่วยงำนพบว่ำ มีระดับคะแนนของกำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยตำม
พระรำชกฤษฎีกำว่ำดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 อยู่

ระหว่ำงระดับปำนกลำงค่อนไปทำงมำก จนถึงระดับมำก 0.58 ถึง 0.69 โดยมีประเด็นท่ีมี

ระดับคะแนนสูงสุดคือกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุม้ค่ำในกำรบริหำร
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กิจกำรภำครัฐท่ี 0.69 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร

บำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงประกอบไปดว้ย หลกักำรส ำคญัตำมหลกันิติธรรมตำม  ม.24 ว1  

ม.24ว3  ม.25  ม.26  และกำรมีส่วนร่วมตำม ม.20  คุณธรรม  ม.23  ส ำนึกรบัผิดชอบ  ม.

20  ม.26  ควำมคุม้ค่ำ  ม.20  ม.21  และ ม.22  รองลงมำคือ  กำรปรับปรุงภำรกิจและ

ประโยชน์สุข ซ่ึงอยูใ่นระดบัมำกท่ีคะแนน 0.67 เท่ำกนั  หลกักำรท่ีมีระดบัคะแนนปำนกลำงคือ 

ประชำชนไดร้บัควำมสะดวก 0.58 และกำรประเมินผล 0.59 

 
 จำกคะแนนเฉล่ียของหน่วยงำน พบวำ่หน่วยงำนรำชกำรก ำลงัเร่งปฏิรูปตนเอง เพ่ือกำร

พฒันำใหส้อดคลอ้งกบับริบทและกระแสสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ตลอดจนสอดคลอ้งกบันโยบำย

ของรฐับำล ขอ้มลูเหล่ำน้ีเป็นขอ้มลูพ้ืนฐำนท่ีจะใช ้ส ำหรบักำรพิจำรณำตนเองเพ่ือกำรปรบัปรุง

ใหดี้ขึ้ นต่อไป”  
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