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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของส านักงานอัยการสูงสุด 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์การกับการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการน าหลักธรรมาภิบาล
มาปรับใช้ในการบริหารจัดการของส านักงานอัยการสูงสุด โดยการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
คือ ข้าราชการ ส านักงานอัยการสูงสุด ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         
5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จ านวนทั้งสิ้น 235 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ      
แบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนและสุ่มอย่างง่าย การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1.  ผลการศึกษาระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด 
โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านหลักนิติธรรม รองลงมาคือ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส 
ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า และด้านหลักการมีส่วนร่วม ตามล าดับ 
 2.  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านองค์การโดยรวมของส านักงานอัยการสูงสุด        
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมของส านักงาน
อัยการสูงสุด ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและเรียงล าดับความสัมพันธ์
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านโครงสร้างองค์การ (r = 0.818) ด้านการประสานงาน (r = 0.799)       
ด้านภาวะผู้น า (r = 0.629) และด้านการกระจายอ านาจ (r = 0.480) ตามล าดับ 
 3.  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย คือ 1) องค์การควรปรับปรุงโครงสร้างขององค์การให้มี
ความเหมาะสมโดยค านึงถึงสายการบังคับบัญชา ความรู้ ความสามารถของบุคลากร 2) ควรส่งเสริม
หลักการกระจายอ านาจโดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างรวดเร็ว  3) ควรส่งเสริมบุคลากรให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่งเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแบบมืออาชีพ และ 4) สนับสนุนการบริหารจัดการโดย
น าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานขององค์การเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่องค์การยิ่งๆ ขึ้นไป 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the management level based 
on the principles of governance of the Office of the Attorney General (OAG), 2) to study 
the relationship between organizational factors and the management based on 
principles of governance of the OAG and 3) to propose guidelines for the application 
of the principles of government at the OAG. This study was quantitative research, the 
sample consisted of 235 government officials of the OAG selected by simple and 
stratified random sampling. The tool for data collection was a 5 level rating scale 
questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation and Pearson’s correlation coefficient. 
 The research findings were as follows: 
 1. The management level of based on the principles of governance in overall 
was at the high level. Considering in each aspect was found that the aspect of rules of 
law was at the highest level, followed by the aspect of ethics, transparency, responsibility, 
value of money or efficiency and participation, respectively. 
 2. The hypothesis testing found that the relationship between the organizational 
factors and the management based on the principles of governance in overall had 
positively correlated at a high level significantly of 0.01, considering in each aspect and 
ranked from the high to low level were the organization structure (r = 0.818), the 
coordination (r = 0.799), the leadership (r = 0.629) and the decentralization (r = 0.480), 
respectively. 
 3. The proposed suggestions from the research composed of 1) the organization 
should adjust the structure of the organization by considering the chain of command, 
knowledge and competence of personnel 2) promoting the decentralization by 
allocating duty and to meet the needs of people quickly 3) promoting personnel to 
provide training to increase knowledge, position specific capabilities in order to create 
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professional expertise and 4) support management by applying the principles of 
governance in the organization management to achieve the maximum benefit to the 
organization even more. 
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ตลอดทั้งคณาจารย์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความรู้  ให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทาง  
ในการจัดท าจนประสบความส าเร็จ ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในความเมตตา กรุณาจากท่านเหล่านี้เป็น
อย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  นิยมางกูร  อาจารย์  พล เอก             
ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์ อาจารย์ ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์  ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้ความอนุเคราะห์        
ในการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอขอบคุณ                  
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ก าลังใจให้ผู้วิจัย จนท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ
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 บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด เดิมชื่อ กรมอัยกำร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2436 สังกัด
กระทรวงยุติธรรม โดยปรำกฏในหนังสือธรรมศำสตร์วินิจฉัยเล่ม พ.ศ. 2436 แต่พนักงำนอัยกำร        
ในเวลำนั้นมิได้สังกัดกรมอัยกำรเพียงแห่งเดียว หำกแต่ยังสังกัดในกระทรวงต่ำงๆ อีก เช่น
กระทรวงมหำดไทย กระทรวงนครบำล จำกกำรที่พนักงำนอัยกำรสังกัดแยกกันอยู่ในกระทรวงต่ำงๆ 
ท ำให้เกิดควำมไม่สะดวก ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2458 พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงโปรดเกล้ำฯ 
ให้ตรำพระรำชบัญญัติ ฉบับลงวันที่ 11 มีนำคม 2458 รวมพนักงำนอัยกำรที่สังกัดกระทรวงต่ำงๆ        
ทั้งในส่วนกลำงและหัวเมืองไว้ในกระทรวงเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2459 และให้เรียกชื่อว่ำ 
กรมอัยกำร สังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นต้นมำ ต่อมำปี พ.ศ. 2465 ได้มีพระบรมรำชโองกำรโอนกรม
อัยกำรจำกกระทรวงยุติธรรมมำสังกัดกระทรวงมหำดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2465 เป็นต้นมำ 
จนกระท่ังได้มีกำรยึดอ ำนำจกำรปกครองโดยคณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติ และได้มีประกำศ
คณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติ ฉบับที่ 47 และฉบับที่ 49 ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2534 
แยกกรมอัยกำรออกจำกกระทรวงมหำดไทยไปเป็นหน่วยงำนไม่สังกัดกระทรวง ทบวง แต่อยู่ภำยใต้
ก ำกับของนำยกรัฐมนตรีโดยเปลี่ยนชื่อจำกกรมอัยกำรเป็นส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด และเปลี่ยนชื่อ
ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรจำกอธิบดีกรมอัยกำรเป็นอัยกำรสูงสุด (สืบค้นจำก http.//www.ago.go.th) 
 จ ำนง ทองประเสริฐ (2545) ได้ให้ควำมหมำยของธรรมำภิบำลว่ำเกิดจำก ค ำว่ำ “ธรรม” 
บวกกับ “อภิบำล” หมำยถึง กำรรักษำยิ่งธรรม มำจำกค ำภำษำอังกฤษว่ำ Good Governance โดย
ค ำว่ำ Governance (กำรอภิบำล) เป็นวิธีกำรใช้อ ำนำจเพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกรองค์กำร ซึ่งถือได้ว่ำ
เป็นหลักกำรบริหำรกิจกำรที่ดี แต่นักวิชำกำรบำงท่ำนก็ใช้ค ำว่ำ “ธรรมรัฐแห่งชำติ” ในช่วงปี        
พ.ศ. 2539-2540 แนวคิดนี้ได้เผยแพร่สู่สังคมไทย โดยองค์กำรพัฒนำในประเทศและต่ำงประเทศ 
รวมทั้งนักวิชำกำรก็ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน โดยได้มีกำรหยิบยกเอำประเด็นปัญหำที่เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรที่ไม่ดี กำรทุจริต
คอรัปชั่นในหน่วยงำนของภำครัฐ ซึ่งท ำให้เกิดควำมเสียหำยกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนแล้ว
สร้ำงแนวทำงที่เป็นกำรบริหำรจัดกำรที่ดีขึ้นมำเป็นประเด็น เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและระดมควำมคิดเห็น
จำกประชำชนในภำคส่วนต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดควำมตื่นตัวในเรื่องดังกล่ำว โดยองค์กำรต่ำงประเทศที่ให้    
กู้เงิน และเงินช่วยเหลือ เช่น ธนำคำรโลก และกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ ได้น ำหลักธรรมำภิบำล
มำใช้ เพ่ือให้ประเทศก ำลังพัฒนำน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ ซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยที่เกิด
ภำวะวิกฤตเศรษฐกิจ “ต้มย ำกุ้ง” ปี 2540 ท ำให้ไทยต้องน ำระบบธรรมำภิบำลเข้ำมำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรในประเทศ และมีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับทุกภำคส่วนน ำไปใช้เป็นหลักในกำรจัดกำร
องค์กำร 
 ปัจจุบันหน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชนได้มีกำรน ำแนวคิดเกี่ยวกับธรรมำภิบำลมำ
ประยุกต์ใช้กับกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร ซึ่งกำรบริหำรแบบเดิมเป็นเรื่องที่องค์กำรภำครัฐจะให้    
ควำมสนใจที่กำรให้บริกำรโดยผ่ำนหน่วยงำนภำครัฐ มีกำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณะมีกำรบริหำรงำน 
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และมีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย มีกำรรำยงำนตำมล ำดับขั้น ตำมแผนงำน และโครงกำรต่ำงๆ มีกำรควบคุม
โดยผู้บริหำรระดับสูงๆ ต่อไป โดยมักจะเป็นเรื่องของกำรบรรลุเป้ำหมำยเป็นหลัก ส ำหรับส ำนักงำน
อัยกำรสูงสุด เป็นสถำบันที่มีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของ
ประชำชน และได้ก ำหนดพันธกิจไว้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนประกอบด้วย เสริมสร้ำงกำรอ ำนวย
ควำมยุติธรรมทำงอำญำ กำรบังคับใช้กฎหมำยในกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมแก่ประชำชนด้วย        
ควำมเทีย่งธรรม ธ ำรงรักษำและพัฒนำระบบและกลไกในกำรรักษำผลประโยชน์ของรัฐและประชำชน 
พัฒนำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนและกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของประชำชนชำวไทยทั้งในและ     
นอกประเทศตำมหลักกฎหมำยสำกล สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกฎหมำยและทำง
อำญำกับองค์กำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่ำงประเทศพัฒนำกฎหมำย พัฒนำ
งำนวิจัย และพัฒนำกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลทุก
ระดับ ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีขีดสมรรถนะสูง โดยมีเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมส ำหรับ     
กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรด้วยหลักธรรมำภิบำล 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
บัญญัติไว้ว่ำ ประกอบด้วย 9 หมวด โดยหมวดที่ 1 มำตรำ 6 กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ได้แก่ 
กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยดังต่อไปนี้ 1) เกิดประโยชน์สุขของประชำชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภำรกิจของรัฐ 3) มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ 4) ไม่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติ 
งำนเกินควำมจ ำเป็น 5) มีกำรปรับปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำรให้ทันต่อสถำนกำรณ์ 6) ประชำชน
ได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร 7) มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ ส ำหรับองค์ประกอบของหลักธรรมำภิบำล 6 ประกำร ประกอบด้วย ประกำรแรก 
หลักนิติธรรม เป็นหลักที่ถือเป็นกฎ กติกำในสังคมที่ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น กำรตรำกฎหมำยที่
ถูกต้อง เป็นธรรม กำรบังคับให้เป็นไปตำมกฎหมำย โดยค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของบุคลำกร ระบบ
กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมที่ดีมีควำมเป็นธรรมและมีควำมชัดเจน  ประกำรที่สอง หลักคุณธรรม 
เป็นกำรพัฒนำให้บุคลำกรของภำครัฐยึดมั่นในควำมถูกต้อง ดีงำม กำรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกร
พัฒนำตนเองเพ่ือให้เป็นผู้ที่มีควำมซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอำชีพสุจริต 
ประกำรที่สำม หลักควำมโปร่งใส กำรท ำงำนที่เปิดเผยและสำมำรถตรวจสอบได้ จะส่งผลให้กำรทุจริต
คอรัปชั่นและควำมด้อยประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรลดลง  ประกำรที่สี่ หลักกำรมี
ส่วนร่วม เป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมรับรู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรตัดสินใจ 
กระบวนกำรด ำเนินกำรของโครงกำร รวมถึงได้รับกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรเข้ำมำมี     
ส่วนร่วม ประกำรที่ห้ำ หลักควำมคุ้มค่ำ กำรพัฒนำที่ยั่งยืนจะต้องบริหำรจัดกำรและใช้ทรัพยำกรที่มี
อยู่อย่ำงจ ำกัดให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม ค ำนึงถึงควำมประหยัด ควำมคุ้มค่ำ โดยยึดถือประชำชน
เป็นเป้ำหมำยสูงสุดในกำรท ำงำน และประกำรสุดท้ำย หลักควำมส ำนึกรับผิดชอบ เป็นกระบวนกำร
ท ำงำนที่จะช่วยเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้ดีขึ้น ส่วนควำมส ำนึกรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำนจะต้องมีลักษณะส ำคัญ 6 ประกำร คือ กำรมีเป้ำหมำยที่ชัดเจน ทุกคนเป็นเจ้ำของ
ร่วมกัน กำรปฏิบัติกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรจัดกำรพฤติกรรมที่ไม่เอ้ืออ ำนวยให้เกิดกำรรับผิดชอบ 
กำรท ำงำนอย่ำงไม่หยุดยั้ง กำรมีแผนส ำรองกำรติดตำมประเมินผลกำรท ำงำน (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร, 2555) 
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 แผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด พ.ศ. 2555-2558 ซ่ึง
สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 โดยจะพัฒนำ
บทบำทของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดในฐำนะที่เป็นองค์กรอ่ืนตำมรัฐธรรมนูญ บริหำรจัดกำรงำนด้วย
หลักธรรมำภิบำลตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสมัยใหม่ ซึ่งกำรที่จะท ำให้ส ำนักงำนอัยกำร
สูงสุดด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผลและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลนั้นจ ำเป็นต้องศึกษำปัจจัยที่มี
ผลต่อกำรบริหำรจัดกำรของข้ำรำชกำรว่ำ มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
หรือไม่อย่ำงไร โดยปัจจัยที่ผู้วิจัยเห็นว่ำจะมีส่วนที่จะท ำให้กำรบริหำรจัดกำรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้นั้นต้องอำศัยปัจจัยด้ำนองค์กำร อันได้แก่ ภำวะผู้น ำ โครงสร้ำงองค์กำร กำรกระจำยอ ำนำจและ 
กำรประสำนงำน โดยบริหำรงำนต้องค ำนึงควำมเป็นธรรมในสังคม ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงของ
กำรปฏิบัติงำนส่งเสริมให้ประชำชนทุกระดับมีโอกำสเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเท่ำเทียม 
พัฒนำศักยภำพกำรท ำงำนของข้ำรำชกำรในองค์กำรไปสู่ระดับสำกลโดยกำรสร้ำงคลังสมองให้เกิด 
กำรพัฒนำเป็นผู้ช ำนำญกำรเฉพำะด้ำน สร้ำงภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงโดยกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ 
พัฒนำเทคโนโลยีและพัฒนำกำรท ำงำนของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดให้มีมำตรฐำนควบคู่ไปด้วยกัน โดย
สร้ำงควำมสมำนฉันท์ในทุกภำคส่วนและทุกระดับ เพ่ือมุ่งสู่กำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ ำงมีควำมสุข 
ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนองค์กำรต่อไป 
 ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก   
ธรรมำภิบำลของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในกำรน ำหลักธรรมำภิบำลมำใช้
ในกำรบริหำรจัดกำรงำนของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดให้มีประสิทธิภำพและบรรลุผลส ำเร็จมำกยิ่งข้ึน 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   

กำรศึกษำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลของส ำนักงำน
อัยกำรสูงสุด มีวัตถุประสงค์ในกำรวิจัย ดังนี้ 

1.2.1  เพ่ือศึกษำระดับกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  
1.2.2  เพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนองค์กำรกับกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก

ธรรมำภิบำลของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
1.2.3  เพ่ือเสนอแนะแนวทำงในกำรน ำหลักธรรมำภิบำลมำปรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำร

ของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
  

1.3  สมมติฐำนขกำรวิจัย 
 1.3.1  ปัจจัยด้ำนองค์กำรโดยรวมมีควำมสัมพันธ์กับบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
 1.3.2  ปัจจัยด้ำนองค์กำร ด้ำนภำวะผู้น ำ มีควำมสัมพันธ์กับบริหำรจัดกำรตำมหลัก     
ธรรมำภิบำลของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
 1.3.3  ปัจจัยด้ำนองค์กำร ด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร มีควำมสัมพันธ์กับบริหำรจัดกำรตำม    
หลักธรรมำภิบำลของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
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 1.3.4  ปัจจัยด้ำนองค์กำร ด้ำนกำรกระจำยอ ำนำจ มีควำมสัมพันธ์กับบริหำรจัดกำรตำม   
หลักธรรมำภิบำลของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
 1.3.5  ปัจจัยด้ำนองค์กำร ด้ำนกำรประสำนงำน มีควำมสัมพันธ์กับบริหำรจัดกำรตำม      
หลักธรรมำภิบำลของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
 
1.4  ขอบเขตของกำรวิจัย  
 กำรศึกษำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลของส ำนักงำน
อัยกำรสูงสุด ผู้วิจัยได้ก ำหนดขอบเขตกำรวิจัย ดังนี้ 
 1.4.1  ขอบเขตด้ำนพ้ืนที ่
  กำรวิจัยครั้งนี้ ก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำเฉพำะส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดซึ่งตั้งอยู่ที่
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
 1.4.2  ขอบเขตประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
  1)  ประชำกรในกำวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนอัยกำร
สูงสุด ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
จ ำนวน 564 คน  
  2) กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้ำรำชกำรส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด จ ำนวน
ทั้งสิ้น 235 คน ซึ่งได้จำกกำรค ำนวณตำมสูตรของยำมำเน่ (Yamane) ค่ำควำมคลำดเคลื่อนที่ 0.05 
และท ำกำรสุ่มตัวอย่ำงจำกกลุ่มประชำกรที่ค ำนวณได้ด้วยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random 
Sample)  
 1.4.3  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
  กำรวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยด้ำนองค์กำร ประกอบด้วย ภำวะผู้น ำ 
โครงสร้ำงองค์กำร กำรกระจำยอ ำนำจ กำรประสำนงำน และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  
ประกอบด้วย ด้ำนหลักนิติธรรม ด้ำนหลักคุณธรรม ด้ำนหลักควำมโปร่งใส ด้ำนหลักกำรมีส่วนร่วม 
ด้ำนหลักควำมรับผิดชอบและด้ำนหลักควำมคุ้มค่ำ 
 
1.5  ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรบริหำรจัดกำรตำม
หลักธรรมำภิบำลของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด และก ำหนดนิยำมศัพท์เพ่ือน ำไปใช้ในกำรวิจัย ดังนี้ 
 1.5.1 ปัจจัยส่วนบุคคล หมำยถึง ปัจจัยเฉพำะบุคคลของข้ำรำชกำร ส ำนักงำนอัยกำร
สูงสุด ประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประเภทข้ำรำชกำร 
 1.5.2 เพศ หมำยถงึ คุณลักษณะส่วนบุคคลของข้ำรำชกำร ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด จ ำแนก
เป็นเพศชำย และเพศหญิง 
 1.5.3 อำยุ หมำยถึง อำยุตำมปีปฏิทินของข้ำรำชกำร ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด โดยนับตั้งแต่
ที่บุคคลเกิดจนถึงปีที่ตอบแบบสอบถำมของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 1.5.4 ระดับกำรศึกษำ หมำยถึง วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วย  
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และสูงกว่ำปริญญำตรี 
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 1.5.5 ประเภทข้ำรำชกำร หมำยถึง ข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำรซึ่งรับรำชกำรในส ำนักงำน
อัยกำรสูงสุดโดยได้รับเงินเดือนจำกงบประมำณหมวดเงินเดือนในส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด มี 2 ประเภท 
คือ ข้ำรำชกำรอัยกำร และข้ำรำชกำรธุรกำร 
 1.5.6 ข้ำรำชกำรอัยกำร หมำยถึง ข้ำรำชกำรผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งพนักงำน
อัยกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยองค์กรอัยกำรและพนักงำนอัยกำร 
 1.5.7 ข้ำรำชกำรธุรกำร หมำยถึง ข้ำรำชกำร ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดที่ไม่ใช่ข้ำรำชกำร
อัยกำร แต่ปฏิบัติงำนในสังกัดส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
 1.5.8 ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง จ ำนวนวันเวลำในกำรท ำงำนของข้ำรำชกำร 
ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงำนในส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดจนถึงปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถำมโดยนับเป็นอำยุ
งำนตำมปีปฏิทิน  
 1.5.9 ปัจจัยด้ำนองค์กำร หมำยถึง ปัจจัยที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรภำยใน กำรก ำหนด
โครงสร้ำงอ ำนำจหน้ำที่ ภำรกิจของงำน บริหำรงำนโดยกำรประสำนเชื่อมโยงกันระหว่ำงหน่วยงำน 
เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
ภำวะผู้น ำ โครงสร้ำงองค์กำร กำรกระจำยอ ำนำจ และกำรประสำนงำน 
 1.5.10  ภำวะผู้น ำ (Leadership) หรือควำมเป็นผู้น ำหมำยถึง ศิลปะในกำรใช้อิทธิพลหรือ
อ ำนำจของตนเหนือผู้อ่ืน ด้วยกำรจูงใจ ชี้แนะ สั่งกำร ผู้ร่วมงำนหรือผู้ใต้บังคับบัญชำให้ปฏิบัติตำม
ด้วยควำมเต็มใจ และกระตือรือร้น โดยไม่ใช้กำรบังคับ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนประสบผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยขององค์กำร 
 1.5.11 โครงสร้ำงองค์กำร (Structure) หมำยถึง กำรจัดองค์กำรที่เกี่ยวกับกำรก ำหนด
ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ กำรแบ่งงำนกันท ำ กำรจัดสำยกำรบังคับบัญชำ กำรก ำหนด
ขนำดของกำรควบคุม กำรจัดตั้งหน่วยงำนหลัก (Line) และกำรจัดตั้งหน่วยงำนที่ปรึกษำ (Staff) 
ตลอดจนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้เหมำะสมกับขนำดองค์กำรและภำรกิจของงำนเพ่ือให้กำรบริหำร 
งำนบรรลุเป้ำหมำยขององค์กำร 
 1.5.12 กำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) หมำยถึง ขอบเขตในกำรควบคุม ก ำกับ
ดูแล กำรรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ กำรตัดสินใจ 
กำรมีเอกภำพและอิสระที่ให้บุคลำกรในกำรด ำเนินกิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย โดยด ำเนินกิจกรรมตำม
หน้ำที่ ตำมระยะเวลำและกฎระเบียบที่ก ำหนดไว้ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของงำนนั้นๆ โดยค ำนึงถึง
ควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกัน โดยไม่อำศัยอ ำนำจของผู้บังคับบัญชำ แต่เป็นกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำง
ผู้ปฏิบัติงำนด้วยกัน ด้วยจิตส ำนึกและควำมสำมำรถของบุคลำกร 
 1.5.13 กำรประสำนงำน (Coordinating) หมำยถึง กำรประสำนกันระหว่ำงหน่วยงำน
ต่ำงๆ ที่มีอยู่ในองค์กำรเดียวกันและต่ำงองค์กำรให้ท ำงำนสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน มี
กำรประสำนให้เกิดควำมเกี่ยวเนื่องในกำรท ำงำนทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับ คน จิตใจ วัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และวิธีกำรท ำงำน ตลอดจนกำรตรวจตรำเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของทุกฝ่ำย
ร่วมมือกันปฏิบัติงำนให้เป็นไปอย่ำงรำบรื่น เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยขององค์กำร 
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 1.5.14 กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรงำนที่ดีของ
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 6 หลัก ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส 
หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ 
 1.5.15 หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรงำนของข้ำรำชกำร 
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด โดยกำรยึดถือกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำยที่ถูกต้อง และบังคับใช้กฎหมำย
อย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค รวมทั้งกำรใช้อ ำนำจของรัฐด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมหลักกฎหมำย กำร
ก ำหนดกฎ กติกำ ต้องปฏิบัติตำมกฎ กติกำที่ตกลง อย่ำงเคร่งครัดโดยค ำนึงถึงสิทธิ เสรีควำมยุติธรรม
และ เท่ำเทียมกันของประชำชน 
 1.5.16 หลักคุณธรรม (Ethics) หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรงำนของข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
อัยกำรสูงสุด โดยกำรยึดมั่นในควำมถูกต้องดีงำม ส่งเสริม สนับสนุนกำรท ำงำน ให้มีควำมซื่อสัตย์ 
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอำชีพสุจริต จนเป็นนิสัย 
 1.5.17 หลักควำมโปร่งใส (Transparency) หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรของข้ำรำชกำร 
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด โดยกำรสร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกันในองค์กำร โดยมีกำรปรับปรุงกลไก
กำรท ำงำนขององค์กำรให้มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงตรงไปตรงมำ      
ด้วยภำษำที่เข้ำใจง่ำย ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวกและมีกระบวนกำรให้
ประชำชนตรวจสอบควำมถูกต้องชัดเจนสำมำรถรู้ข้ันตอนกำรติดต่อขององค์กำร 
 1.5.18 หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) หมำยถึง กำรเปิดโอกำสให้ข้ำรำชกำรใน
องค์กำรทุกระดับของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด รวมถึงประชำชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบ
จำกกำรบริหำรงำนหรือด ำเนินกำรต่ำงๆ ขององค์กำรได้ร่วมรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดง
ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ หรือประเด็นส ำคัญ ร่วมคิดแนวทำงในกระบวนกำรตัดสินใจต่ำงๆ รวมทั้ง
สนับสนุน ติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมสิ่งที่ตนเองได้ร่วมตัดสินใจ ตลอดจนมีกำรวำงระบบ
กำรรับฟังควำมคิดเห็นและรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 
 1.5.19 หลักควำมรับผิดชอบ (Accountability) หมำยถึง กำรแสดงควำมรับผิดชอบใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนในหน้ำที่ของตน โดยตระหนักในสิทธิหน้ำที่ กำรส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม กำรใส่ใจและควำมกระตือรือร้นในกำรแก้ปัญหำ ตลอดจนกำรเคำรพในควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง 
และควำมกล้ำที่จะยอมรับต่อผลดีผลเสียที่เกิดจำกกำรกระท ำของตนเอง   
 1.5.20 หลักควำมคุ้มค่ำ (Value for Money) หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรงำนของ
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดโดยเน้นกำรใช้ เวลำ ทรัพยำกร และงบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กำร และประชำชน กำรด ำเนินงำนและแผนกำรต่ำงๆ ต้องมีกำรจัด 
ล ำดับควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นเพ่ือให้คุ่มค่ำกับเวลำ มุ่งเน้นให้ทุกคนรู้จักประหยัด และใช้
ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.6.1  ท ำให้ทรำบระดับกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
 1.6.2  ท ำให้ทรำบระดับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนองค์กำรกับกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำลของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  
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 1.6.3  น ำผลที่ได้จำกกำรวิจัยเป็นข้อมูลและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก          
ธรรมำภิบำลของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ให้เกิดประสิทธิภำพและบรรลุผลส ำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานอัยการสูงสุด ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากต ารา เอกสาร หนังสือ วารสาร บทความ และ
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง น าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
 2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
 2.2  แนวคิดและทฤษฎีองค์การและการบริหารจัดการ 
 2.3  แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า 
 2.4  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับส านักงานอัยการสูงสุด 
 2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
        ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ตรงกับภาษาอังกฤษว่า      
Good Governance โดยได้เริ่มใช้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่และหลังวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2540 ทั้งนี้เนื่องมาจากในหนังสือแสดงเจตจ านงกู้เงินจ านวน 17.2 พันล้านดอลล่าห์
สหรัฐฯ จากกองทุนเงินระหว่างประเทศ โดยรัฐบาลไทยให้ค ามั่นว่าจะต้องสร้าง Good Governance 
ขึ้นในการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งแสดงโดยพฤตินัยว่าทั้งทางรัฐบาลไทยและกองทุนระหว่างประเทศ
เชื่อว่า วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการที่ไม่ดีหรือไม่มีธรรมาภิบาล 
ดังนั้น แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลจึงเป็นแนวทางความคิดสากลที่ถูกน าเข้ามาในสังคมไทย และเป็น
หลักท่ีถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในการบริหารงานในปัจจุบัน (ธรา รุหะโรจน์, 2556) 
 2.1.1  ความหมายของธรรมาภิบาล 
 ธนาคารโลก หรือ World Bank ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่าเป็นลักษณะ
และวิถีทางของการที่มีการใช้อ านาจทางการเมืองเพ่ือจัดการงานของบ้านเมือง โดยเฉพาะการจัดการ
งานทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนาโดยนัยของธนาคารโลก เป็นการชี้ให้เห็น
ความส าคัญของการมีธรรมาภิบาลเพ่ือช่วยในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลสามารถ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพมีระบบที่ยุติธรรมมีกระบวนการกฎหมายที่อิสระที่ท าให้มีการด าเนินการให้
เป็นไปตามสัญญา ทั้งระบบราชการ ฝ่ายนิติบัญญัติ และสื่อที่มีความโปร่งใส รับผิดชอบและตรวจสอบ
ได้ United Nations and Development Programe (UNDP) ให้นิยามของค าว่า  ธรรมาภิบาล 
หมายถึง การด าเนินงานของภาคการเมือง การบริหาร และภาคเศรษฐกิจที่จะจัดการกิจการของ
ประเทศไทยในทุกระดับ ประกอบด้วยกลไก กระบวนการ และสภาบันต่างๆ ที่ประชาชนและกลุ่ม
สามารถแสดงออกซึ่งผลประโยชน์ปกป้องสิทธิของตนเองตามกฎหมายและแสดงความเห็นที่แตกต่าง
กันบนหลักการของการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การส่งเสริมหลักนิติธรรม เพ่ือให้
มั่นใจว่าการจัดล าดับความส าคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอยู่บนความเห็นพ้องต้องกันทาง
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สังคม และเสียงของคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพิจารณาในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการ
พัฒนา (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และคนอ่ืนๆ, 2546)  
 อรพินท์ สพโชคชัย (2540) ให้ความหมายธรรมาภิบาล หมายถึง ระบบ โครงสร้าง
และกระบวนต่างๆ ที่วางกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ ระหว่างเศรษฐกิจ บ้านเมือง และสังคมของประเทศ
เพ่ือที่ภาคต่างๆ ของสังคมจะพัฒนา และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติสุข 
 ธีรยุทธ บุญมี (2541) ให้ค าจ ากัดความของธรรมรัฐไว้ว่า หมายถึง การบริหาร
จัดการ การปกครองประเทศ ที่เน้นการกระจายอ านาจ เน้นการกระจายศูนย์เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้มากขึ้น ทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย วิธีการ ทัศนคติของการบริหารจัดการต่างๆ 
ของประเทศมาเน้นผู้บริโภค เน้นความเป็นพลเมือง เน้นความเป็นชุมชนเน้นผลงานมากกว่าเน้นผู้ผลิต 
ฝ่ายองค์การ ฝ่ายของผู้มีอ านาจและการเกิดธรรมรัฐได้ต้องมีปฏิรูปสังคม 
 อานันท์ ปัญยารชุน (2541) กล่าวไว้ว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง กระบวนการพัฒนา
ที่เก่ียวข้องกับภาครัฐและเอกชน โดยเน้นองค์ประกอบที่จะเกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้
แน่ใจว่า รัฐบาลสามารถสร้างผลงานตามที่สัญญาไว้กับประชาชน เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมี
ลักษณะการใช้อ านาจมาจัดการกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542)  ได้ให้ความหมายของ ธรรมาภิบาลว่า เป็นระบบ
โครงสร้าง กระบวนการและความสัมพันธ์ของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมใน        
การบริหารจัดการเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของรัฐซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดี 
 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543) กล่าวว่า ธรรมาภิบาลเป็นการมุ่งหวังให้การด าเนินงาน
ของภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถท างานให้บรรลุเป้าหมายได้ 
 บุษบง ชัยเจริญวัฒนา และคณะ (2544) ได้ให้นิยามของ ธรรมาภิบาล ว่าเป็นกลไก
เครื่องมือและแนวทางการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเน้น
ความจ าเป็นของการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ และภาคประชาชน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ประเทศชาติมีพ้ืนฐานระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง มีความชอบธรรมของกฎหมายมี
เสถียรภาพ มีโครงสร้างและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
 วนิดา แสงสารพันธ์ (2544) ได้กล่าวไว้ว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การพัฒนาและ
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนั้น โครงสร้างและกระบวนการของธรรมาภิบาลที่จะน าไปสู่
เป้าหมายดังกล่าวได้ดีต้องเป็นโครงสร้างและกระบวนการบริหารและจัดการที่ดี ซึ่งทุกภาคของสังคม
จะต้องมีส่วนร่วมส่งเสริมซึ่งกันและกัน ผลักดันให้สังคมเกิดการพัฒนาที่เป็นธรรมและยั่งยืน 
 เจริญ เจษฎาวัลย์ (2545) ได้กล่าวว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การมีรัฐบาลที่ดีที่มี
การปกครองที่มีกติกา มีการก ากับดูแลผลประโยชน์ของราษฎรโดยทั่วถึงกัน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าผลประโยชน์ของคนกลุ่มน้อย ซึ่งต้องจัดให้มีมาตรฐานการก ากับดูแล
การจัดการปกครองประเทศอย่างน้อยในเรื่องต่างๆ อาท ิ1) การบริหารรัฐกิจที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 2) การท างานด้วยความโปร่งใสและสามารถคาดการณ์ได้ 3) การท างานอย่างมีหลักการ
และมีความรับผิดชอบอย่างมีเหตุผล 4) การท างานโดยให้มีผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม และ         
5) การจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยภาครัฐ 
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 เกษม วัฒนชัย (2546) ได้กล่าวว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การก ากับที่ดี การดูแล
อย่างดี เพ่ือประกันว่าองค์กรจะไม่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่ด้อยประสิทธิภาพ 
 ปรีชา ช้างขวัญยืน (2548) มีความเห็นที่แตกต่างออกไปว่า Good Governance 
คือ การปกครองที่ดีซึ่งควรจะเรียกว่า ธรรมาธิปไตย คือ ถือเอาความถูกต้องเป็นหลัก ธรรมรัฐ คือ 
Good State ซึ่งเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมี Good Governance หรือธรรมาธิปไตย รัฐจะเป็นธรรมรัฐได้ก็
ต้องมีผู้น าหรือผู้ใช้อ านาจปกครองที่เป็นธรรมราชา หรือประพฤติปฏิบัติอย่างธรรมราชา 
 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2551) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาล ไว้ว่าเป็น
วิธีการปกครองของประเทศ รวมถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจและกรอบกฎระเบียบต่างๆ 
 วารุณี การะอนันต์ (2553) เป็นกลุ่มแรกที่บัญญัติค าไทยขึ้นใช้แทนค าว่า Good 
Governance โดยระบุในจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลไทยเป็นการกระตุ้นให้น าหลักการ Good 
Governance มาปรับใช้เพ่ือจัดการกับวิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งนี้จะต้องเป็นหลักการที่แสดงว่าประชาชน
สามารถควบคุม ตรวจสอบ ถ่วงดุลการด าเนินการของภาครัฐได้และแสดงว่าประชาชนต้องการสร้าง
ประชาสังคมที่เข้มแข็ง ในจดหมายฉบับดังกล่าว ใช้ค าว่า “ธรรมรัฐ” เป็นค าไทยแทนค าว่า Good 
Governance  
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้สรุปความหมายของธรรมาภิบาล หมายถึ ง 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดหลักการการท างานแบบมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบในภารกิจ
หน้าที่ของตนภายใต้การท างานที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรมและเป็นไปตามหลักนิติธรรม 
 2.1.2  องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ประกอบด้วย 9 หมวด โดยหมวดที่ 1 มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ 1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของ 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น 5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 6) ประชาชนได้รับ      
การอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อย่างสม่ าเสมอและกล่าวถึงองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลไว้ 6 ประการ ดังนี้ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546) 
 1)  หลักนิติธรรม เป็นหลักที่ถือเป็นกฎ กติกาในสังคมที่ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ดังนั้น การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยค านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของบุคลากร ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ดีมีความเป็นธรรมและมีความชัดเจน 
 2) หลักคุณธรรม เป็นการพัฒนาให้บุคลากรของภาครัฐยึดมั่นในความถูกต้อง        
ดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองเพ่ือให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน 
มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต 
 3) หลักความโปร่งใส การท างานที่เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้  จะส่งผลให้
การทุจริตคอรัปชั่นและความด้อยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการลดลง 
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 4) หลักการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการด าเนินการของโครงการ รวมถึงได้รับการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วม 
 5) หลักความส านึกรับผิดชอบ เป็นกระบวนการท างานที่จะช่วยเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้น ความส านึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานจะต้องมี
ลักษณะส าคัญ 6 ประการ คือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน การปฏิบัติการอย่าง
มีประสิทธิภาพ การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอ้ืออ านวยให้เกิดการรับผิดชอบ การท างานอย่างไม่หยุดยั้ง 
การมีแผนส ารองการติดตามประเมินผลการท างาน 
 6) หลักความคุ้มค่า การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม ค านึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า โดยยึดถือ
ประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการท างาน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ถือเป็น
เงื่อนไขส าคัญที่สุดที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ทั้งหมดในแผนนั้นบรรลุผลที่
ต้องการ และเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทยทุกระดับ เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันรับผิดชอบ สามารถ
ตรวจสอบได้ ตลอดจนช่วยก ากับทิศทางการพัฒนาให้เอ้ือประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งได้กล่าวเกี่ยวกับองค์ประกอบของธรรมาภิบาลไว้ดังนี้คือ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544) 
 1) การกระจายอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเตรียมความพร้อมและระดับขีดความสามารถของส่วนท้องถิ่น และรับการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ 
จากส่วนกลาง รวมทั้งส่งเสริมบทบาทสมาพันธ์ หน่วยสันติบาลท้องถิ่นและประชาชนที่มีส่วนร่วม      
ในการด าเนินงานก ากับดูแลส่วนท้องถิ่น โดยจัดกลไกระบบตรวจสอบและติดตามประเมินผล             
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) การปรับปรุงระบบบริหารจัดการของภาครัฐไปสู่แนวทางการจัดการได้ โดยการ
ปฏิรูประบบบริหารภาครัฐที่ส าคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจการ
บริหารงานภาครัฐ ด้านที่ 2 การปรับระบบงบประมาณไปมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงาน ด้านที่ 3 การปรับ
ระบบบริหารบุคคล ด้านที่ 4 การปรับเปลี่ยนกฎหมาย และด้านที่ 5 การปรับวัฒนธรรมและค่านิยม 
 3) การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีของภาคเอกชนและภาคประชาชนโดย
การสร้างกลไกและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก ากับดูแลให้ภาคธุรกิจด าเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส และค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและสังคมโดยรวม รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกลไกพิทักษ์ผู้บริโภค 
 4) การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลในสังคม
เพ่ือให้สังคมตระหนักและปลูกจิตส านึกในการร่วมกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐและ
เอกชน ปฏิรูปการเมืองและวางพ้ืนฐานการอยู่ร่วมกันโดยสันติวิธี 
 สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ (2545) ได้อธิบายองค์ประกอบส าคัญของหลักธรรมาภิบาลที่
จ าเป็นต้องมีในการบริหารจัดการภาครัฐและสามารถน าใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สรุปได้       
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5 ประการ ประกอบด้วย ประการแรก คือ หลักความมีประสิทธิภาพ เป็นการบริหารจัดการเพ่ือให้
เกิดผลส าเร็จในปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและคุ้มค่ามากที่สุด
ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ให้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารที่ มีประสิทธิภาพ คือ ผู้ที่สามารถจัดการกับ
ทรัพยากรที่มีอยู่หรือหามาได้ อันประกอบด้วย คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ อย่างประหยัดคุ้มค่า ไม่สิ้นเปลือง 
อันเป็นการรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงาน มีเกณฑ์และกติกาในการวัดประสิทธิภาพของการท างาน
ที่ชัดเจน ประการที่สอง หลักความรับผิดชอบ คือ ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อประชาชนและ
สังคม ตลอดจนผู้มีอ านาจตามกฎหมายที่เลือกให้ตนเองมาบริหารงานในหน่วยงาน ในการปฏิบัติ
หน้าที่ผู้บริหารจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์ต่างๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่เพ่ือนข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้างขององค์การด้วย ประการที่สาม หลักความโปร่งใส คือ ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
เพ่ือให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจว่าการด าเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นไปในทิศทางที่
ก่อให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดกับหน่วยงาน มีการจัดโครงสร้างองค์การในลักษณะการตรวจสอบ 
ติดตามผลงานของฝ่ายบริหารและสามารถเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ประการที่สี่ หลักความเสมอภาค คือ 
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติและให้ประโยชน์อันพึงมีในเรื่องต่างๆ กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม  และประการสุดท้าย หลักการมีส่วนร่วม คือ การปกครองที่ดีจะต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมการใช้อ านาจให้เกิดความโปร่งใสและ
เป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนที่แท้จริง 
 โสมนัส ณ บางช้าง (2543) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลว่า
ประกอบด้วย 4 ประการ คือ ประการแรก ความโปร่งใส (Transparency) ผู้บริหารต้องมีความโปร่งใส 
ในการบริหารงานของกิจการ คือไม่ซ่อนเร้นหรือปิดบังในการบริหารงานรวมทั้งต้องเต็มใจและอ านวย
ความสะดวกให้มีกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกส่วนงานได้ทุกขั้นตอน ประการที่สอง 
ความซื่อสัตย์ (Integrity) การบริหารกิจการอย่างตรงไปตรงมาภายในกรอบจริยธรรมที่ดี รายงานทาง
การเงินและสารสนเทศอ่ืนๆ ที่เปิดเผยต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วนกับฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน ซึ่งความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินขึ้นอยู่กับ      
ความซื่อสัตย์ของผู้บริหารงาน  ประการที่สาม ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
(Accountability) ผู้บริหารงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกิจการอย่างเคร่งครัด การละเลยไม่ว่าจะเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออาจจะ
น ามาซึ่งความเสียหายอย่างรุนแรงต่อองค์การท าให้ผู้บริหารงานต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่และ
ประการสุดท้าย ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) การก ากับดูแลองค์การที่ดี
เสริมสร้างให้เกิดขึ้นและไม่เป็นอุปสรรคต่อการริเริ่มประสิทธิผลและความได้เปรียบในการบริหารงาน
ในเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืน 
 อานันท์ ปันยารชุน (2541) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของธรรมาภิบาลมีอยู่หลาย
ประการ ดังนี้ ประการแรก คือ การใช้อ านาจรัฐต้องมีความรับผิดชอบ ประการที่สอง คือ การท างาน
อย่างมีหลักการและรับผิดชอบสามารถอธิบายต่อประชาชนได้ หรือถ้าเป็นบริษัทก็ต้องอธิบายต่อผู้ถือ
หุ้นได้ในทุกมิติ ประการที่สาม คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ประการที่สี่ คือ สามารถคาดการณ์ได้ 
ประการที่ห้า คือ มีความโปร่งใส ประการที่หก คือ จะต้องมีความเชื่อมโยงขององค์ประกอบหนึ่ง      
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ถึงห้า ประการที่เจ็ด มีระบบกฎหมายที่ดี ผู้ใช้กฎหมายมีความเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงและมีตุลาการที่
เป็นอิสระ และประการที่แปด คือ มีสื่อมวลชนที่มีอิสระและรับผิดชอบ 
 วนิดา แสงสารพันธ์ (2544) ได้กล่าวเกี่ยวกับองค์ประกอบของธรรมาภิบาลไว้ว่า
ประกอบด้วย ประการแรก คือ ความโปร่งใสซึ่งรวมถึงด าเนินงานที่เปิดเผย มีระบบกติกาที่ตรงไป  
ตรงมา ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะท าให้การทุจริตและ
บิดเบือนผลประโยชน์สาธารณะเกิดขึ้นได้ยาก ประการที่สอง คือ มีความรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจ
ของตนและมีเหตุผลที่อธิบายได้ กล่าวคือ เป็นความรับผิดชอบในบทบาทภาระหน้าที่ที่มีต่อสาธารณะชน 
โดยมีการจัดองค์กร การก าหนดกฎเกณฑ์ที่เน้นการด าเนินงาน ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ      
กลุ่มต่างๆ ทั้งยังสามารถที่จะถูกตรวจสอบและวัดผลการด าเนินงานได้ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ และประการสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการที่ประชาชน
สามารถที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกันในการบริหารจัดการไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 
 2.1.3  แนวทางในการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   
 หลักธรรมาภิบาลสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในระดับองค์การ ดังต่อไปนี้ 
 1) หลักนิติธรรม มีแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักนิติธรรมในองค์การ ได้แก่        
1) ให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์การเรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิเสรีภาพ บทบาทและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในองค์กร รวมทั้งขอบเขตในการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบประชาธิปไตย  2) พัฒนา
บุคลากรให้มีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน และ
พัฒนาการผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ตัวชี้วัด กฎ ข้อบังคับระเบียบต่างๆ มีความเป็นธรรม 
สามารถปกป้องคนดี และลงโทษคนไม่ดี และมีการปรับปรุงกฎ ข้อบังคับและระเบียบให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง ก็จะเป็นดัชนีชี้วัดที่ส าคัญประการหนึ่ง 3) พัฒนาสภาพสังคมในองค์การ
ให้มีข้อร้องเรียนคดีความและการฟ้องร้อง รวมทั้งสถิติการท าผิดกฎต่างๆ ลดลง ให้คนในองค์การ
ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพของตนเอง รู้และเข้าใจกฎ ระเบียบข้อบังคับและมีส่วนร่วมแบบ
ประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็นในกรณีต่างๆ 
 2) หลักคุณธรรม มีแนวทางในการด าเนินงานตามหลักคุณธรรม ได้แก่ 1) องค์การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ และปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรอย่างจริงจัง 2) รณรงค์ใช้หลัก
คุณธรรมอย่างกว้างขวาง จริงจัง โดยเริ่มจากผู้บังคับบัญชา 3) รณรงค์ให้สังคมร่วมสนับสนุนผู้ปฏิบัติที่
มีคุณธรรมที่ ถูกรังแกโดยผู้มีอ านาจเหนือกว่า รวมถึงการยอมรับ เชิดชูให้เกียรติ และการให้แรงเสริม 
ในรูปแบบต่างๆ 4) องค์การระดับต่างๆ มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึกด้วยสื่อ
ประเภทต่างๆ 5) ทุกหน่วยงานภาครัฐควรมีหลักจริยธรรมของตนเองหรือจริยธรรมแต่ละสาขาวิชาชีพ
อย่างเปิดเผย 
 3) หลักความโปร่งใส มีแนวทางในการสร้างความโปร่งใสในองค์การ ได้แก่          
1) ส ารวจความเห็นชอบของบุคลากรในหน่วยงานในเรื่องความโปร่งใสที่ต้องการจากบุคลากร          
2) บุคลากรตระหนักในความส าคัญและปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. 2539            
3) ปรับปรุงระบบเอกสาร ระบบสารสนเทศให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้งานและการสืบค้น
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ตรวจสอบของประชาชน 4) จัดท าเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการให้บริการของส่วนราชการที่เข้าใจง่าย 
สะดวกต่อการติดต่องานของหน่วยงานประชาชน 5) มีระบบการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก
องค์การ 6) สร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการข้อมูลข่าวสารและตอบข้อสงสัยของประชาชน 
 4) หลักการมีส่วนร่วม มีแนวทางในการสร้างความมีส่วนร่วมในองค์การ ได้แก่      
1) องค์การต้องก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน พร้อมทั้งออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้บุคลากรใน
องค์การถือปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนากลไก ระบบการท างานและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ
เอ้ือต่อการสนับสนุนให้บุคลากรในองค์การ และประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง  2) กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการสู่บุคลากรตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้บุคลากรสามารถบริหาร
ภารกิจตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างตรงตามความต้องการ 3) รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
จิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนเห็นคุณค่าและความส าคัญของการมีส่วนร่วม  4) จัดท าคู่มือชี้แนะ
แนวทางการมีส่วนร่วมในงาน/โครงการต่างๆ รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างพอเพียง เพ่ือ
สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชน ซึ่งจะท าให้การมีส่วนร่วมนั้นมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 5) แสดงผลลัพธ์จากการเข้ามามีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมให้ผู้เกี่ยวข้องและ
ประชาชนได้ทราบ พร้อมทั้งมีรางวัลตอบแทนแก่เจ้าของความคิดเห็นที่น าไปสู่การปฏิบัตินั้นๆ        
6) สร้างหลักประกันในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นหรือ
วิพากษ์วิจารณ์การด าเนินงานขององค์การ 
 5) หลักความรับผิดชอบ มีแนวทางในการด าเนินการตามหลักความรับผิดชอบใน
องค์การ ได้แก่ 1) ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งการสร้างแบบอย่างที่ดี ด้วยการยกย่องและ
ส่งเสริมความประพฤติของบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี 2) สร้างความรับผิดชอบของตนเอง โดยใช้การมี
ส่วนร่วม มีระบบตรวจสอบและการประเมินผลที่น่าเชื่อถือได้ 3) ส่งเสริมผู้มีความสามารถโดยการให้
รางวัลและลงโทษที่เหมาะสม รวมทั้งการจูงใจด้วยค่าตอบแทนและอ่ืนๆ 
 6) หลักความคุ้มค่า มีแนวทางในการด าเนินการตามหลักความคุ้มค่า ได้แก่          
1) ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต้องให้ความส าคัญในด้านต่างๆ รวมถึงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ให้สั้นหรือเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวเพ่ือให้สะดวกและรวดเร็ว การปฏิบัติงานอย่างประหยัดทรัพยากร 
ประหยัดเวลาและบรรลุในวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  2) มีการก าหนดมาตรฐาน     
การท างานในหน้าที่และเป้าหมายให้ชัดเจน มีการสร้างระบบความคุ้มค่าและรายงานผลการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับเพ่ือการตรวจสอบ รวมถึงการน าเครื่องมือที่ทันสมัย
มาใช้ในการท างาน 3) เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการต่างๆ ที่น าไปสู่ความคุ้มค่า 
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกเพ่ือน ามาปรับปรุงการท างานในองค์การ 4) ให้ความส าคัญ
กับระบบติดตามประเมินผลและควรประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทราบเป็นระยะ 5) ใช้ระบบ
การประเมินการปฏิบัติงาน (Result-Based Management: RBM) และใช้การจัดสรรงบประมาณ
เป็นเครื่องมือในการพิจารณางบประมาณในโครงการมีการจัดสรรงบประมาณตามผลสัมฤทธิ์ของงาน 
6) ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องในหลักความคุ้มค่า มีการให้รางวัลหน่วยงาน/กลุ่ม/บุคลากรที่
ด าเนินการในวิธีดังกล่าวได้อย่างถูกต้องคุ้มค่าที่สุด 
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2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 2.2.1  ความหมายองค์การและการจัดองค์การ 
 ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลากหลายท่าน ดังนี้ 
 เบอร์นาร์ด (Barnard, 1964) กล่าวว่า องค์การหมายถึง ระบบที่บุคคลสองคนหรือ
มากกว่าร่วมแรงร่วมใจกันท างานอย่างมีจิตส านึก 
 เวเบอร์ (Weber, 1966) กล่าวว่า องค์การ คือ หน่วยงานทางสังคมหรือหน่วยงาน
ซึ่งมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 ฟลิปโป (Flippo, 1970) กล่าวไว้ว่า การจัดองค์การ หมายถึง การจัดความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนต่างๆ คือ ตัวบุคคลและหน้าที่การงาน เพ่ือรวมกันเข้าเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถท างานบรรลุเป้าหมายได้ 
 รอบบินส์ (Robbins, 1972) ให้ความหมายว่า องค์การ หมายถึง การท างานร่วมกัน
ระหว่างคนสองคนขึ้นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันตามที่ได้ประสานงานไว้ล่วงหน้าแล้ว การท างาน
ของกลุ่มด าเนินการไปอย่างสม่ าเสมอติดต่อกันโดยอาศัยหลักการแบ่งแยกงานและหลักล าดับขั้นของ
อ านาจ และได้ให้ความหมายขององค์การเพ่ิมเติมว่า หมายถึง กลุ่มสังคมซึ่งมีการประสานกันอย่างมี
จิตส านึก โดยมีขอบเขตที่แน่ชัดและท างานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
 เฮอร์เบิร์ท (Herbert, 1972)  กล่าวว่า องค์การ หมายถึง กระบวนการจัดโครงสร้าง
ให้บุคคลเกิดปฏิสัมพันธ์ในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2537) กล่าวไว้ว่า การจัดองค์การ คือ การจัดระเบียบกิจกรรมให้
เป็นกลุ่มก้อนเข้ารูป และการมอบหมายงานให้คนปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
งานที่ตั้งไว้ การจัดองค์การจะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบความรับผิดชอบต่างๆ  ทั้งนี้
เพ่ือให้ทุกคนต่างฝ่ายต่างทราบว่า ใครต้องท าอะไร และใครหรือกิจกรรมใดต้องสัมพันธ์กับฝ่ายอ่ืนๆ
อย่างไรบ้าง  
 บุญทัน ดอกไธสง (2537) กล่าวว่า องค์การ คือ สถานที่ที่มีคนสองคนขึ้นไป        
ได้สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายของการเกิดข้ึน และต้องอยู่ได้อย่างมีคุณค่าต่อสมาชิก 
 สมคิด บางโม (2538) กล่าวไว้ว่า การจัดองค์การ หมายถึง การจัดแบ่งองค์การ
ออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ให้ครอบคลุมภารกิจและหน้าที่ขององค์การ พร้อมก าหนดอ านาจหน้าที่และ
ความสัมพันธ์กับองค์การย่อยอ่ืนๆ ไว้ด้วย ทั้งนี้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ 
 ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540) กล่าวว่า องค์การเป็นการรวมกันของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง
(สองคนขึ้นไป) ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการจัดระเบียบวิธีการ
ท างานและติดตามผล เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ มีสายการบังคับบัญชาที่แน่นอนและ
มีการแบ่งงานกันท า 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ (2541) กล่าวว่า องค์การเป็นหน่วยงานทางสังคมที่
มีการประสานงานกันสองคนข้ึนไป ท าหน้าที่อย่างต่อเนื่องโดยถือเกณฑ์บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2541) กล่าวว่า องค์การ หมายถึง หน่วยงานทางสังคมที่รู้จักกัน
และมีการประสานเข้าด้วยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมกับการมีขอบเขตที่สามารถแยกชัดเป็น
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เอกเทศได ้โดยในเวลาเดียวกันก็จะมีหน้าที่หรือประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานที่กระท า
อย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะบรรลุเป้าหมายหรือชุดของเป้าหมายร่วมกัน 
 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552) กล่าวว่า องค์การเป็นหน่วยทางสังคมที่อยู่ภายใต้
การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งสมาชิกมี
ค่านิยมและผลประโยชน์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้าประสงค์จ าเป็นต้องมีการออกแบบ
โครงสร้างองค์การเพ่ือรวมกลุ่มงาน ท ากิจกรรม และก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก รวมถึงมี     
การสร้างระบบประสานงานและยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเคลื่อนตัวได้
อย่างราบรื่น 
 สมชาย สุเทศ (2554) ได้กล่าวว่า องค์การเป็นการรวมตัวของบุคคลจากหลายๆ 
ฝ่าย และมีการแบ่งอ านาจหน้าที่ในการท างานอย่างเป็นระบบตามที่กฎหมายก าหนด โดยใช้เทคนิค
และวิธีการทางการบริหารจัดการในด้านต่างๆ  มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมและ       
ความสอดคล้องกับปัจจุบัน เพ่ือให้การท างานบรรลุผลส าเร็จภายใต้การเปลี่ยนแปลงของบริบท
แวดล้อม และสร้างผลผลิตที่ตอบสนองต่อภารกิจขององค์การได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา 
 สรุปได้ว่า องค์การและการจัดองค์การ หมายถึง การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนงานต่างๆ และบุคคลในองค์การตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยมีการก าหนดภารกิจ อ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ มีการก าหนดสายการบังคับบัญชาและออกแบบโครงสร้างองค์การให้ชัดเจนเพ่ือให้
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2.2  ประเภทขององค์การ (Types of Organization)  
 สมคิด บางโม (2538) ได้แบ่งประเภทขององค์การได้เป็น 2 แบบ ดังนี้ 
 1)  องค์การแบบเป็นทางการ (Formal Organization) เป็นองค์การที่มีการจัด
โครงสร้างอย่างเป็นระเบียบแบบแผนแน่นอน การจัดตั้งมีกฎหมายรองรับ บางแห่งเรียกว่า องค์การ
รูปนัย ได้แก่ บริษัท มูลนิธิ หน่วยราชการ กรม โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ ซึ่งการศึกษาเรื่ององค์การ
และการจัดการจะเป็นการศึกษาในเรื่องขององค์การประเภทนี้ทั้งสิ้น 
 2) องค์การแบบไม่เป็นทางการ (Informal Organization) เป็นองค์การที่รวมกัน
หรือจัดตั้งขึ้นด้วยความพึงพอใจและมีความสัมพันธ์กันเป็นส่วนตัว  ไม่มีการจัดระเบียบโครงสร้าง
ภายใน มีการรวมตัวกันอย่างง่ายๆ และเลิกล้มได้ง่าย องค์การแบบนี้เรียกว่า องค์การอรูปนัยหรือ 
องค์การนอกแบบ เช่น ชมรมต่างๆ หรือกลุ่มต่างๆ อาจเป็นการรวมกลุ่มกันตามความสมัครใจของ
สมาชิกกลุ่ม ซึ่งเนื่องมาจากรายได้ อาชีพ รสนิยม ศาสนา ประเพณี ต าแหน่งงาน ฯลฯ  
 พะยอม วงศ์สารศรี (2538) ได้จ าแนกประเภทขององค์การ ไว้ดังนี้ 
 1) จ าแนกโดยยึดวัตถุประสงค์ขององค์การ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) องค์การเพ่ือ
ประโยชน์ของสมาชิกเป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือประโยชน์ของสมาชิกโดยตรง  เช่น พรรคการเมือง 
สหกรณ ์สโมสร เป็นต้น 2) องค์การทางธุรกิจเป็นการที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์หรือก าไร เช่น ห้างร้าน 
บริษัท ธนาคาร เป็นต้น 3) องค์การเพ่ือบริการเป็นองค์การที่มุ่งสร้างประโยชน์แก่สาธารณชนทั่วไป 
เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น 4) องค์การเพ่ือสวัสดิภาพของประชาชนเป็นองค์การที่ตั้งขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เช่น กระทรวง ทบวง กรม และกองทหาร เป็นต้น 
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 2) จ าแนกโดยยึดโครงสร้าง แบ่งออกได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) องค์การแบบเป็นทางการ 
เป็นองค์การที่มีจัดโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบแบบแผนแน่นอน จัดตั้งโดยมีกฎหมายรองรับ องค์การ
แบบนี้เรียกว่า องค์การรูปนัย ได้แก่ บริษัท มูลนิธิโรงเรียน เป็นต้น 2) องค์การแบบไม่เป็นทางการ 
เป็นองค์การที่รวมกันหรือจัดตั้งขึ้นด้วยความพึงพอใจและมีความสัมพันธ์กันเป็นส่วนตัว  ไม่มีการจัด
ระเบียบโครงสร้างภายใน มีการรวมตัวกันอย่างง่ายๆ และเลิกล้มได้ง่าย องค์การแบบนี้ เรียกว่า 
องค์การอรูปนัยหรือองค์การนอกระบบ เช่น ชมรมต่างๆ หรือกลุ่มต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้องค์การ
อรูปนัยยังมีลักษณะเป็นกลุ่มอยู่ภายในองค์การรูปนัย 
 3) จ าแนกโดยยึดการก าเนิด แบ่งออกได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) องค์การแบบปฐม
หมายถึง องค์การที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสมาชิกทุกคนต้องเกี่ยวข้องกันมาแต่ก าเนิด  มีกิจกรรม
เฉพาะกลุ่ม มีการติดต่อสัมพันธ์กันเป็นการส่วนตัวด้วยความสมัครใจ  ถือหลักความมุ่งหวังและ
ผลประโยชน์อย่างเดียวกัน มากกว่าระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดขึ้น องค์การแบบนี้ได้แก่ ครอบครัว 
ศาสนา หมู่บ้าน เป็นต้น 2) องค์การแบบมัธยม หมายถึง องค์การที่มนุษย์จัดตั้งขึ้น สมาชิกมีความสัมพันธ์
ด้วยเหตุผลและความรู้สึกนึกคิดอย่างเป็นทางการ ตามความผูกพันที่ก าหนดขึ้นในองค์การความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกจึงไม่เป็นแบบส่วนตัว วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
สมาชิก เช่น ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม โรงเรียน เป็นต้น 
 จากประเภทขององค์การข้างต้นผู้วิจัยสรุปประเภทขององค์การได้หลายประเภท
ได้แก่ องค์การแบบเป็นทางการ องค์การแบบไม่เป็นทางการ จ าแนกโดยยึดวัตถุประสงค์ขององค์การ 
จ าแนกโดยยึดโครงสร้างองค์การ และจ าแนกโดยยึดการก าหนดขององค์การ  
 2.2.3  ลักษณะขององค์การ 
 เวเบอร์ (Weber, 1969) ได้เสนอหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์การขนาดใหญ่ที่มี
แบบแผน (Bureaucracy) ซึ่งมีผลท าให้องค์การโดยทั่วไป มีลักษณะที่ถูกจัดอย่างไม่เป็นระบบมาเป็น
องค์การที่ถูกจัดให้มีการบริหารอย่างเป็นระบบ  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้องค์การมีประสิทธิภาพ 
คุณลักษณะที่ส าคัญของระบบนี้ ได้แก่ 1) การแบ่งงานกันท าตามแนวราบ (Horizontal Delegation) 
เพ่ือให้กระบวนการของงานในองค์การนั้นทั้งระบบมีคนรับผิดชอบแบ่งงานกันท าเพ่ือให้เกิดความช านาญ 
งานเฉพาะอย่าง เกิดการเพ่ิมผลผลิต และเกิดความถูกต้อง เพราะมีความช านาญงานมากขึ้น 2) การแบ่ง
งานกันท าตามแนวตั้ง หรือการใช้สายการบังคับบัญชา เพ่ือควบคุมให้งานตามแนวราบได้รับการตรวจสอบ
ให้เกิดความถูกต้องเพ่ือให้สายการบังคับบัญชาแต่ละระดับตัดสินใจ  เพ่ือประสานภาพรวมของ
องค์การและมีผู้บังคับบัญชาสูงสุดเพ่ือควบคุมให้การท างานขององค์การเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม
ขององค์การไม่ใช่ผลประโยชน์เฉพาะส่วนของแผนงานย่อยในองค์การ 3) การยึดกฎหมายและบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้การท างานมีความแน่นอนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวคน เพ่ือให้การท างาน
ขององค์การมีลักษณะที่เป็นหลักฐานอ้างอิงได้และเพ่ือเป็นหลักในการท างานระหว่างองค์การหนึ่งกับ
อีกองค์การหนึ่ง 4) กฎระเบียบเพ่ือท าให้เกิดความแน่นอนในการท างาน เพ่ือให้การท างานมีความรวดเร็ว
ขึ้น เพ่ือลดการสื่อสารที่ไม่จ าเป็นระหว่างผู้ปฏิบัติในหน่วยงานและเพ่ือเป็นการสร้างกรอบพฤติกรรม
พ้ืนฐานให้สมาชิกในหน่วยงานทั้งหมดมีแบบแผนเดียวกัน  5) การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งตามหลัก
อาวุโสและความสามารถเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงขององค์การให้สอดคล้องกับวงจรชีวิตของ
สมาชิกที่ต้องหมุนเวียนเข้าและออกจากหน่วยงานไปตามอายุ  6) การแยกผลประโยชน์ส่วนตัวออก
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จากผลประโยชน์องค์การเพื่อท าให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การท างานให้องค์การ เพ่ือผลประโยชน์รวมของ
องค์การอย่างแท้จริง  
 สเตียร์ส (Steers, 1977) กล่าวถึง ลักษณะขององค์การว่า ประกอบด้วย โครงสร้าง
ขององค์การ หมายถึง มีการสานความสัมพันธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ก าหนดไว้ในองค์การ  อันได้แก่ 
การกระจายอ านาจ หมายถึง มีความมากน้อยของการที่อ านาจและสิทธิอ านาจได้รับการกระจายลง
ไปตามชั้นของการบังคับบัญชาในองค์การ และมีความช านาญเฉพาะอย่าง  ตามแนวคิดเรื่องของ       
การแบ่งส่วนงานไปตามความช านาญเฉพาะอย่างหรือเฉพาะหน้าที่ 
 บุญรัตน์ แก้วล าหัด (2536) กล่าวว่า องค์การเป็นระบบสังคม (Social System)
เพราะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของสังคม และขณะเดียวกันก็ต้องอยู่ภายใต้กฎของจิตวิทยาพฤติกรรม
ของบุคคลในองค์การจะมีอิทธิพลต่อกันและกัน รวมทั้งอิทธิพลของกลุ่มที่มีต่อบุคคล องค์การจะมี  
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและทุกส่วนขององค์การก็ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันจะแยกกันอยู่
โดดเดียวไม่ได้ ลักษณะขององค์การจะเกิดขึ้นจากกลุ่มบุคคลที่มีวัตถุประสงค์หรือความสนใจร่วมกัน 
ที่มุ่งกระท ากิจกรรมใดๆ อย่างเป็นระบบเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกัน
บุคคลก็มีอิสระที่จะเลือกว่าจะเข้าร่วมในองค์การหรือไม่ ซึ่งข้ึนอยู่กับความสนใจของบุคคล 
 พยอม วงศ์สารศรี (2538) ได้จ าแนกลักษณะต่างๆ ขององค์การ ไว้ดังนี้ 1) ต้องมี
เป้าหมายร่วมกัน โดยองค์การเป็นที่รวมของกลุ่มคน เพ่ือท าการติดต่อสื่อสารความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน มีการร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป้าหมายที่ก าหนดร่วมกันบรรลุผลส าเร็จ สิ่งสุดท้ายที่ขาด
ไม่ได้คือต้องมีกฎและระเบียบไว้ในโครงสร้างองค์การ 2) โครงสร้างของความสัมพันธ์ ลักษณะของ 
การจัดการในองค์การจะก าหนดขอบข่ายกิจการ  วิธีด าเนินการ วัตถุประสงค์และความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 3) เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของการจัดการ มองในรูปของการจัดกิจกรรมหรืองานต่างๆ ที่มี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน แบ่งงานกันท าตามความสามารถโดยมีการก าหนดอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ โดยถือว่าการจัดรูปหน่วยงานภายในองค์การ  การก าหนดอ านาจหน้าที่        
ความรับผิดชอบและการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับภารกิจหลักขององค์การ 4) กระบวนการ เป็น
การพิจารณาล าดับการท างานว่าภารกิจใดควรเริ่มก่อนและเริ่มด าเนินการต่อมา  ถ้าด าเนินงานนั้น
เป็นไปอย่างต่อเนื่องจะก่อให้เกิดความรวดเร็ว  ถูกต้อง ประหยัด ซึ่งกระบวนการขององค์การ
ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย การแบ่งงาน การจัดบุคคลเข้าท างานและการสร้างความสัมพันธ์ 
5) เป็นระบบอย่างหนึ่ง นอร์เบิร์ต วีเนอร์ (Norbert Wiener) ได้ให้แนวคิดขององค์การอย่างชัดเจน
ว่า องค์การเป็นระบบหนึ่งที่ประกอบด้วย สิ่งน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) สิ่งส่งออก 
(Output) ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) และสภาพแวดล้อม (Environment) องค์การมีการปรับตัว
ตลอดเวลาตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อมูลป้อนกลับยังเป็นตัวก าหนดให้องค์การมีการปรับตัวอยู่
ตลอด ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าองค์การต้องเป็นระบบเปิด ประกอบด้วย ตัวแปรต่างๆ พร้อมที่จะปรับปรุง
ได้ทุกเวลา 
 พิภพ วชังเงิน (2547) กล่าวว่า องค์การจะต้องมีกลุ่มของบุคคลที่ท างานร่วมกันเพ่ือ
สนองความต้องการ มีกระบวนการแบ่งงานกันท า มีการก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ         
มีระบบ และมีโครงสร้างของการจัดการ 
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 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ลักษณะขององค์การจะต้องมีการก าหนดโครงสร้างองค์การ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีการแบ่งงานกันท าร่วมมือกัน โดยในการบริหารจัดการงาน
ต้องอาศัยกระบวนการในการบริหารงาน เพ่ือให้เกิดความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้ง 
 2.2.4  ความหมายของการบริหาร  
 ค าว่า การบริหารจัดการ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Management” แปลเป็น
ภาษาไทยว่า การจัดการหรือการบริหาร หรือการบริหารจัดการก็ได้ และในมุมมองของการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ของส านักงานอัยการสูงสุด หมายถึงการปฏิบัติงานด้านการบริหาร และด้านการสนับสนุน
หรืออ านวยการให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  
 แบลนชาร์ด และจอร์นสัน (Blanchard & Johnson, 2001) ได้เสนอแนวคิดและ
ให้ความหมายว่า การบริหารเป็นกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล ซึ่งพร้อม
ด้วยปัจจัยด้านการบริหาร ได้แก่เครื่องมือต่างๆ งบประมาณ และเทคโนโลยีเพ่ือที่จะน าองค์การไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 โอเวนส์ (Owens, 2001) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การท างานโดยแต่ละบุคคล
หรือกับกลุ่มเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 ไซม่อน (Simon, 1947) กล่าว่า การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท าให้สิ่งต่างๆ 
ได้รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ โดยที่ผู้บริหารมักไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติ แต่ผู้บริหารเป็นผู้ใช้ศิลปะท าให้
ผู้ปฏิบัติได้ท างานจนส าเร็จ ตามจุดมุ่งหมายท่ีผู้บริหารตัดสินใจเลือก 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2537) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า ภาระหน้าที่ของผู้น า
ของกลุ่มที่จะต้องจัดการให้ทรัพยากรทั้งที่เป็นตัวคน และวัตถุสามารถประสานเข้าด้วยกัน เพ่ือร่วมกัน
ท างานเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพได้ และขณะเดียวกันจะต้องจัดการน าองค์การให้สัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างดีที่สุด 
 ธีรรัตน์ กิจจารักษ์ (2542) ได้กล่าวถึง การบริหาร ว่าหมายถึง การประยุกต์ใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ เป็นการน าเอาทรัพยากรทางด้านการบริหารที่มีอยู่ มาประกอบการตามกระบวนการ
หรือขั้นตอนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สมคิด บางโม (2545) ได้สรุปว่า การบริหารหรือการจัดการ หมายถึง ศิลปะในการ
ใช้คนเงิน วัสดุอุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธ์ ไกยวรรณ (2545) ได้กล่าวถึง การบริหารว่า กลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่ท าหน้าที่
วางแผนให้คนอ่ืนท างานแทน โดยอาศัยใช้ศาสตร์และศิลป์ เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย (Goal) 
ข้อก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารต้องอยู่บนพ้ืนฐานของปัจจัยการบริหาร (Factor 
Management) ด้วย 
 พิทยา บวรวัฒนา (2546) กล่าวว่า การบริหารเป็นเรื่องของการน าเอากฎหมายและ
นโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะท างานด้วยความเต็มใจด้วย      
ความเที่ยงธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
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 รุ่ง แก้วแดง (2546) กล่าวว่า การบริหารทั่วไปเป็นกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาและหน่วยงานให้เกิดความคล่องตัว สามารถด าเนินกิจการไปสู่เป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ปิยะพร ท าบุญ (2546) ได้ให้ความหมายของการบริหาร ว่าหมายถึง ศาสตร์และ
ศิลปะในการด าเนินงาน โดยอาศัยกระบวนการทางสังคมของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันท า
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดโดยใช้กระบวนการและทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม 
 ศิรินาถ นันทวัฒนภิรมย์ (2547) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า การบริหาร
ทั่วไปเป็นงานที่มีบทบาทหลักในการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกต่างๆ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพ 
และเป้าหมายที่ก าหนด มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัด
การศึกษา รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานสถานศึกษาต่อสาธารณชน 
ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยเน้น       
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์การที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 สุนทร โคตรบรรเทา (2551) กล่าวว่า การบริหาร คือ การท าให้คนตั้งแต่สองคนขึ้น
ไปร่วมท างานให้บรรลุเป้าหมาย หรือการท างานกับคนและโดยคนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการบริหาร หมายถึง การด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล มีการน าศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรม โดยอาศัยกระบวนการ 
และทรัพยากรทางการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือให้การบริหารบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การมากท่ีสุด 
 2.2.5  องค์ประกอบของการบริหาร 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาองค์ประกอบของการบริหารจากนักวิชาการหลายๆ 
ท่านและรวบรวมรายละเอียดได้ ดังต่อไปนี้ 
 สมคิด บางโม (2545) ได้อธิบายองค์ประกอบของการบริหารที่ส าคัญ และมี       
ความจ าเป็นต่อองค์การ ไว้ดังนี้ 
 1) วัตถุประสงค์ที่แน่นอน กล่าวคือ จะต้องรู้ว่า จะด าเนินการไปท าไม เพ่ืออะไร
และต้องการอะไรจากการด าเนินการ เช่น ต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ หรือในการผลิตว่าจะ
ผลิตเพ่ือใคร ต้องการผลตอบแทนเช่นใด ถ้าหากไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่
จะบริหาร และการด าเนินงานต่างๆ จะไม่มีผลส าเร็จ เพราะไม่มีเป้าหมายก าหนดไว้แน่นอน 
 2) ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพ่ือประกอบการด าเนินงาน
รวมไปถึงความสามารถในการจัดการ ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ 4Ms คือ มนุษย์ (Man) เงิน 
(Money)  วัสดุอุปกรณ์ (Material) และความสามารถในการบริหารจัดการ (Management) หรือ 
6Ms ที่มีเครื่องจักร (Machine) และตลาด (Market) เพ่ิมเข้ามา 
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 3) มีการประสานงานระหว่างกัน กล่าวคือ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ รวมทั้ง
ทรัพยากรในการบริหาร จะต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและเกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน ซึ่งการน าปัจจัย
ทั้งหลายเบื้องต้นมารวมกันแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน การบริหารก็จะไม่เกิดขึ้น 
 4) ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริหารนั้นสิ่งที่วัดผลส าเร็จของงานว่า
บรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงค์ขององค์การ ก็คือ ประสิทธิผลขององค์การ คือความสามารถที่
องค์การจะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ระยะสั้น โดยเปรียบเทียบกับ
ปัจจัยน าเข้าและค่าใช้จ่าย กับปัจจัยน าออกและรายได้ขององค์การ 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการบริหาร คือ การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่แน่นอนขององค์การในการด าเนินงาน มีการประสานงานกันระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใน
องค์การ และต้องมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 2.2.6  กระบวนการทางการบริหาร 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากระบวนทางการบริหารที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการ
หลายๆ ท่านสามารถสรุปได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2534) ได้ให้ความหมาย กระบวนการบริหาร ว่าหมายถึง 
แนวทางเทคนิค หรือวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติภารกิจให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมาย ผู้บริหารทุกระดับที่ปฏิบัติงานจะต้องยุ่งเกี่ยวกับการกระบวนการบริหารอยู่ตลอดเวลา 
เพียงแค่ลืมคิดไปว่าขณะที่เราปฏิบัติงานหรือด าเนินการใดๆ นั้น กระบวนการต่างๆ ได้ด าเนินการไป
พร้อมกับเราเสมอ 
 บุญทัน ดอกไธสง (2537) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารที่เป็นกระบวนการจัดการ           
เน้นความสามารถในการเข้าใจและการมองไปข้างหน้า พ้ืนฐานประการแรก คือ การวางแผน 
(Planning) และพ้ืนฐานอีกประการหนึ่ง คือ กระบวนการรวมกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกันทั้งกลุ่มคน
และทรัพย์สมบัติที่เป็นวัตถุ ซึ่งเรารู้จักในนาม การจัดองค์การ (Organizing) ผู้จัดการหรือผู้บริหารได้
จัดการกิจกรรมต่างๆ โดยผ่านกระบวนการวางแผนและจัดองค์การ ซึ่งกระบวนการบริหาร
ประกอบด้วย 
 1) การวางแผน คือ ก าหนดเป้าหมายและภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ 
 2) การจัดองค์การ คือ การจ าแนกแจกจ่ายงานภายในกลุ่ม และจัดตั้งความสัมพันธ์
ให้เป็นที่ยอมรับในองค์การ 
 3) กระตุ้นให้ปฏิบัติงาน คือ น ากลุ่มให้ท างานด้วยความตั้งใจ และพอใจ 
 4) ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ให้เรียบร้อยและส าเร็จไปตามแผน ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่า         
โพแอ็ก (POAC) 
 ธีระรัตน์ กิจจารักษ์ (2542) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารไว้ 5 ประการ 
ดังนี้ 
 1) การวางแผน หมายถึง การวางแผนหรือโครงการส าหรับการปฏิบัติงานใน
อนาคตให้ตรงเป้าหมายที่ต้องการโดยก าหนดงานที่จะท า วิธีการ และวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ ไว้
ล่วงหน้า 
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 2) การแสวงหา การก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ หมายถึง การแสวงหาก าหนด 
ตัวบุคคล และวัสดุทุกชนิดที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือให้งานนั้นลุล่วงไปได้ด้วยดี            
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) การเสริมก าลังบ ารุง หมายถึง การบ ารุงขวัญ กระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 
 4) การประสานงาน หมายถึง การจัดให้ผู้แทนของหน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน
พบปะปรึกษาหารือกัน เพ่ือให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของผู้อ่ืน และ
เพ่ือให้งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกัน โดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก 
 5) การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจการปฏิบัติงานทุกระยะ
ให้ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั้นสุดท้าย
เพ่ือเปรียบเทียบผลงานกับผลงานที่ควรจะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเพ่ือวางแผนใหม่ส าหรับ
การปฏิบัติงานในอนาคต 
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2542) ได้กล่าวถึง กระบวนการบริหาร ประกอบด้วย 4 ประการ 
คือ 
 1) การวางแผน หมายถึง หน้าที่ทางการบริหารในการก าหนดจุดหมายและ          
การ ตัดสินใจ เลือกวิธีการที่ดีท่ีสุดให้บรรลุจุดหมายนั้น 
 2) การจัดองค์การ หมายถึง ก าหนดอ านาจหน้าที่ และต าแหน่งต่างๆ อย่างชัดเจน 
 3) การน า หมายถึง ความพยายามท าให้มีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 4) การควบคุม หมายถึง การมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การ
ได้ประพฤติปฏิบัติในทิศทางที่ท าให้บรรลุตามมาตรฐานหรือจุดหมาย มุ่งเน้น ให้เกิดพฤติกรรมที่        
พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล (2542) กล่าวถึง กระบวนการบริหาร ว่าควรประกอบด้วย 
10 ประการ คือ 
 1) การวางแผน หมายถึง การก าหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว้เป็นการล่วงหน้า 
โดยเกี่ยวกับการคาดการณ์ (Forecasting) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Set Objective) การพัฒนา
กลวิธี (Develop Strategies) ในการวางแผน ต้องค านึงถึงนโยบาย (Policy) เพ่ือให้แผนงานที่
ก าหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องต้องกันในการด าเนินงาน 
 2) การจัดการ หมายถึง การพัฒนาระบบการท างานเพ่ือให้งานต่างๆ สามารถ
ด าเนินไปโดยมีการประสานงานกันอย่างด ี
 3) การจัดคนเข้าท างาน หมายถึง การจัดหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้เหมาะสมตาม
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
 4) การตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการที่จะตัดสินใจ แยกแยะ
และวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าในการท างานจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องใดบ้าง 
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 5) การสั่งการ หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งการควบคุมงานและ
นิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงานที่จะท าให้การท างานประจ าวันของเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นไป
ด้วยดี 
 6) การควบคุม หมายถึง การร่วมมือประสานงาน เพ่ือการด าเนินการเป็นไปด้วยดี 
และราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะท าให้การประสานงานดีขึ้นและด าเนินการแก้ไขเมื่อเกิด
ปัญหาขึ้น 
 7) การร่วมมือประสานงาน หมายถึง การประสานงานให้ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมี
ความเข้าใจในงาน เข้ามาร่วมท างานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ข้อตกลงที่ส าคัญยิ่งของการประสานงาน 
คือ ความร่วมมือ ซึ่งเป็นเรื่องของ “จิตใจ” 
 8) การสื่อข้อความ หมายถึง การผ่านข่าวสารข้อมูลและความเข้าใจ เพ่ือที่จะให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ 
 9) การรายงานผล หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติ งานของหน่วยงานให้แก่
ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการด าเนินงาน ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบ ซึ่งโดยทั่วไปการรายงานจะหมายถึงวิธีการของสถาบัน
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถามผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน 
ความส าคัญของ       การรายงานนั้นจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง 
 10)  การงบประมาณ หมายถึง การศึกษาให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธีในการ
บริหารเกี่ยวกับงบประมาณ การเงินตลอดจนการใช้งบประมาณในการควบคุมงาน 
 กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่าการบริหารงานตามกระบวนการบริหารนั้น ประกอบไป
ด้วยการวางแผนเพื่อก าหนดเป้าหมายขององค์การ มีการประสานงาน การสั่งการ การควบคุม รวมถึง
มีการบริหารงบประมาณขององค์การเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 2.2.7  ทฤษฎีของการบริหาร 
 กูลิค และเออร์วิค (Gulick & Urwick, 1937) เป็นนักทฤษฎีที่อยู่ในกลุ่มการศึกษา
การจัดการตามหลักการบริหาร ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานไว้ 7 ประการ หรือเรียกสั้นๆ 
ว่า “POSDCoRB”  ได้สรุปไว้ใน “Papers on the  Science of Administration” ซึ่งประกอบด้วย 
รายละเอียด ดังต่อไปนี้   
 1) การวางแผน (Planning) คือ หน้าที่หรือบทบาท ในการก าหนดการท างานที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตว่า จะท าอะไร จะท าอย่างไร จะท าเมื่อไร ใครเป็นผู้ท า จะใช้งบประมาณเท่าไร 
 2) การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดโครงสร้างองค์การที่เกี่ยวกับเรื่อง    
การก าหนดภารกิจหน้าที่ การแบ่งงานกันท า การก าหนดอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การจัด
สายการบังคับบัญชา การก าหนดขนาดของการควบคุม การจัดตั้งหน่วยงานหลัก (Line) และ       
การจัดตั้งหน่วยงานที่ปรึกษา (Staff) 
 3) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) คือ หน้าที่ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนก าลังคน การสั่งการ การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การปฐมนิเทศ       
การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนข้ัน ลดขั้น การโยกย้าย และ การให้พ้นจากงาน 
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 4) การสั่ งการ (Directing) คือ การที่ผู้บั งคับบัญชาสั่ ง ให้ผู้ ใต้บั งคับบัญชา
ปฏิบัติงานตามแผนงานหรือตามที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะสั่งการด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ 
 5) การประสานงาน (Coordinating) คือ หน้าที่ในการประสานกับหน่วยย่อยต่างๆ 
ที่มีอยู่ในองค์การให้ท างานสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการประสานงานนั้นอาจท าได้
โดยการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงาน การจัดโครงสร้างองค์การให้มีความชัดเจน การใช้วิธีการ
งบประมาณ เป็นต้น 
 6) การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) คือ การรายงานความก้าวหน้า 
ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ขององค์การให้ทุกฝ่ายได้ทราบ เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการท างาน 
 7) การบริหารงบประมาณ (Budgeting) คือ หน้าที่ในการจัดสรร การวางแผน
งบประมาณให้กับองค์การและหน่วยงานต่างๆ ให้มีงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอในการท างาน 
 เฮนรี่ ฟาโยล์ (Henly Fayol, 1967) มีความเห็นว่าการบริหารเป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง
และเป็นหลักการสากลที่สามารถน าไปใช้ได้กับการบริหารทุกประเภท ได้ให้ความเห็นว่ากิจกรรม
ทางการบริหารธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
ทางเทคนิค กิจกรรมด้านการค้าขาย กิจกรรมด้านการเงิน กิจกรรมด้านความม่ันคงปลอดภัย กิจกรรม
ด้านการบัญชี และกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ซึ่งทั้ง 6 เป็นกิจกรรมที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
องค์การธุรการโดยทั่วไป และได้น าเอากิจกรรมด้านการบริหารจัดการมาแสดงให้เห็นถึงส่วนส าคัญ
พ้ืนฐานของการบริหารงาน  เรียกว่า The Elements of Management ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม 
5 ประการ ได้แก่ 1) การวางแผน (To Plan) 2) การจัดองค์การ (To Organize) 3) การบังคับบัญชา 
(To Command) 4) การประสานงาน (To Coordinate) 5) การควบคุมงาน (To Control) 
 นอกจากนี้  ฟาโยล์ ยังได้ก าหนดหลักในการบริหารขึ้น 14 ประการซึ่งเป็น
ส่วนประกอบส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 1) การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) ได้เสนอว่าคนงานควรได้รับการ
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงาน
มากขึ้น 
 2) อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) ฟาโยล์
และแวปเบอร์  ได้ให้ความส าคัญกับอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  โดยแวปเปอร์เห็นว่าอ านาจ
หน้าที่แบบเป็นทางการได้จากต าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ านาจหน้าที่
แบบไม่เป็นทางการได้จากความช านาญงานของบุคคล ความรู้ทางเทคนิค ความมีศีลธรรม และ
ความสามารถในการน า  
 3) การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) เห็นว่าค าสั่งสองค าสั่งอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน เกิดความสับสนในบางสถานการณ์ และเกิ ดความยุ่งยากแก่
ผู้บังคับบัญชาและเกิดความสับสนในล าดับขั้นของอ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ 
 4) สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสายการบังคับ
บัญชาจากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจ ากัด
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ความยาวของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับขั้ นของการบริหาร
จัดการ จ านวนที่ดีที่สุดในล าดับขั้นของการบังคับบัญชา คือความยาวของการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าในการวางแผน และการจัดการ ซึ่งการจ ากัด
จ านวนของล าดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้ปัญหาในการติดต่อสื่อสารลดลง  องค์การจะมี
การปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยึดหยุ่นมากขึ้น  
 5) การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับ
บัญชา แต่เป็นการก าหนดว่า ควรมีการรวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารเท่าไร อย่างไร และมีการกระจาย
อ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร ซึ่งถือว่าส าคัญเพราะมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 
 6) การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) ถือเป็นการออกแบบและวางแผน 
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ ถ้าองค์การไม่มีการวางแผนจะท า
ให้ขาดประสิทธิภาพ และขาดประสิทธิผล ซึ่งจะท าให้ไม่มีการมุ่งสู่กิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล โดยการวางแผนจะเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ และ
ประสานกับผู้บริหารระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรอย่างไรเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ขององค์การ ภายใต้จุดมุ่งหมายและแผนการเดียวกัน 
 7) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ ความเป็นธรรม ความยุติธรรม และ        
ความเหมาะสม ส าหรับทุกคนในองค์การที่เท่าเทียมกัน 
 8) การออกค าสั่ง (Order) เป็นวิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหา
เพ่ือให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การเพ่ือแสดงให้
เห็นถึงต าแหน่งและหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน เป็นการชี้วัดว่าต าแหน่งของแต่ละคนจะมีการเลื่อนขั้น
ได้ในอนาคต 
 9) ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่งต่างๆ 
โดยปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา โดยผู้บริหารจะกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่งนับว่า
เป็นจุดแข็งขององค์การ ท าให้สามารถสร้างผู้บริหารใหม่ๆ ที่มีทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความต้องการของพนักงาน และความสามารถ (Ability) 
จะท าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้วัดผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนาและบริหารงาน 
 10)  ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้เกิดความส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง
การเชื่อฟัง (Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดง
ความนับถือออกมา ส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยถือเป็นบุคลิกลักษณะที่
ส าคัญ ที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมดและท างานอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเป้าหมาย
ขององค์การ 
 11) ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัล ประกอบด้วย
โบนัส และแผนการแบ่งก าไร เป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้ การให้หรือการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ สามารถกระตุ้นผลผลิต
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เพ่ิมขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควรยุติธรรมและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของทั้ง
นายจ้างและลูกจ้างเท่าที่จะท าได้ 
 12) ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) มีความส าคัญต่อ
การจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็นระยะเวลานาน 
โดยพยายามพัฒนาทักษะและปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรขององค์การ  
 13) ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความส าคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์การ 
(Subordination of Individual Interests to the Common Interest) ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกๆ คน หรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะที่องค์การยังด าเนินกิจการอยู่
จะต้องมีการก าหนดผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ 
 14) ความสามัคคี (Sprit De Corps) พนักงานทุกคนในองค์การต้องช่วยกัน
สนับสนุน ร่วมมือกันท างาน เพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เพราะ
สามัคคีคือพลังอันยิ่งใหญ่ 
 เกรก (Gregg, 1957) ได้สรุปว่าการบริหารนั้นมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 
Decision Making คือ การตัดสินใจเพื่อด าเนินการ ขั้นตอนที่ 2 Planning คือ การวางแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางเลือกที่ตัดสินใจเลือกแล้ว ขั้นตอนที่ 3 Organizing คือ การจัดองค์การขั้นตอนที่ 4 
Communicating คือ การติดต่อสื่อสาร ขั้นตอนที่ 5 Influencing คือการจูงใจให้ทุกคนในองค์การ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ขั้นตอนที่ 6 Coordinating คือ การประสานงาน ขั้นตอนที่ 7 
Evaluating คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
 จากทฤษฎีองค์การและการบริหารดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าในการบริหารจัดการ
องค์การจ าเป็นต้องมีการก าหนดโครงสร้างองค์การ การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการ
ประสานงานกันระหว่างบุคคล และหน่วยงานเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วง นอกจากความหมายของ       
การประสานงานดังกล่าวข้างต้นยังมีนักวิชาการหลายๆ ท่านได้ให้ความหมาย ไว้ดังนี้ 
 ลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick, 1937) ได้ให้ความหมายการประสานงาน คือ         
การประสานหรือสัมพันธ์หน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ภายในองค์การหรือหน่วยงาน เพ่ือ
ก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการท างานซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกันแต่ทุกหน่วยงานท างาน
ประสานกลมกลืนกันเพ่ือวัตถุประสงค์หลักขององค์การร่วมกัน 
 นอร์คราฟ และเนล (Northcraft & Neal, 1990) กล่าวว่า การประสานงานเป็น
การก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีที่จะใช้ก ากับพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
 นิสา แก้วมงคล (2539) ได้ให้ความหมายการประสานงาน หมายถึง การติดต่อ
สัมพันธ์เกี่ยวกับบุคคล วัสดุ และทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับหน่วยงาน  และระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงาน
ด้วยกันเพ่ือให้รู้ว่าใครก าลังปฏิบัติงานใดอยู่และเพ่ือให้งานต่างๆ สอดคล้องต่อเนื่องกันและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตรงตามที่ก าหนดไว้ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ (2545) ได้ให้ความหมายการประสานงานว่า คือ 
การพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างบุคคล กลุ่มและระบบย่อยขององค์การที่ท างานเกี่ยวข้องกัน 
เพ่ือบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย 
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 สุดา สุวรรณาภิรมย์ (2546) ได้ให้ความหมายการประสานงาน คือ กระบวนการ
ท างานของกลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่ท างานด้วยความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันในการท างาน 
เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในระยะเวลาที่ต้องการ 
 ศิริอร ขันธหัตถ์ (2547) ได้ให้ความหมายการประสานงาน คือ เป็นการจัดให้คนใน
องค์การท างานให้สัมพันธ์และสอดคล้องกัน โดยจะต้องตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติขององค์การเป็นหลัก 
 จากความหมายของการประสานงานของนักวิชาการหลายท่านๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของการประสานว่าคือ การประสานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่
ในองค์การเดียวกันและต่างองค์การให้ท างานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
ให้เกิดความเกี่ยวเนื่องในการท างานทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับคน จิตใจ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และวิธีการท างาน ตลอดจนการตรวจตราเพ่ือให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายร่วมมือกันปฏิบัติงานให้
เป็นไปอย่างราบรื่น เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 2.2.8 ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ 
 ในการจัดองค์การเพ่ือให้เกิดความสมดุลมากยิ่งขึ้นนั้น การจัดโครงสร้างองค์การถือ
ว่ามีส่วนส าคัญอีกประการที่สามารถก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการงานว่าจะไปในทิศทางใด  
 1)  ความหมายของโครงสร้างองค์การ มีนักวิชาการหลายๆ ท่านให้ความหมายของ
โครงสร้างองค์การ ไว้ดังนี้ 
  ออร์แกน และแบทแมน (Organ & Bateman, 1983) ให้ความหมายของ
โครงสร้างไว้ว่า คือ รูปแบบระบบการจัดการของการปฏิบัติงาน และการประพฤติ การกระท าต่างๆ ที่
ประกอบด้วยองค์การและความสัมพันธ์ภายในองค์การ ปฏิบัติการเหล่านี้ถึงคนกลุ่มอ่ืน 
  จอร์ดัน และคนอ่ืนๆ (Gordon, et al., 1990) ให้ความหมายโครงสร้างว่า เป็น
ลายเส้นโครงร่างงาน และการรายงานความความสัมพันธ์ในองค์การ หน้าที่หลักขององค์การ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
  มัลลิกา ต้นสอน (2543) ให้ความหมายของโครงสร้างว่า เป็นการจัดสายงาน
และความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาคอยดูแล
การปฏิบัติงานของใครและหน่วยงานใด โดยโครงสร้างขององค์การจะอธิบายให้เห็นถึงการจัดงานเข้า
ด้วยกันเป็นหมวดหมู่ อ านาจ (Authority) ความรับผิดชอบ (Responsibility) สายการบังคับบัญชา 
(Chain of command) ขอบเขตของการควบคุม (Span of control) และการประสานงาน 
(Coordination) ของสมาชิกในหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การ 
  จากความหมายดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า โครงสร้างองค์การ
หมายถึง การจัดองค์การที่เกี่ยวกับการก าหนดภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงานกันท า 
การจัดสายการบังคับบัญชา การก าหนดขนาดของการควบคุม การจัดตั้งหน่วยงานหลัก (Line) และ
การจัดตั้งหน่วยงานที่ปรึกษา (Staff) ตลอดจนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับขนาด
องค์การและภารกิจของงานเพ่ือให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 2) องค์ประกอบของโครงสร้างองค์การ ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
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  ออร์แกน และแบทแมน (Organ & Bateman, 1983) ได้กล่าวว่า โครงสร้างมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) สายการบังคับบัญชา หมายถึง การด ารงไว้ซึ่งสายงานมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ไป
ตามล าดับชั้นจากบนลงล่าง 2) เอกภาพในการบังคับบัญชา หมายถึง การที่มีหัวหน้าเพียงคนเดียว
เพราะหากมีหัวหน้าหลายคน จะท าให้เกิดการขัดแย้งกันเกิดความสับสนและความลังเล 3) ช่วงการ
ควบคุม หมายถึง จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาคนหนึ่ง ซึ่งควร
จะมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ในความควบคุม 3-8 คน 4) การแบ่งแยกระหว่างสายงานหลักกับสายงาน
รอง โดยที่สายงานหลักจะประกอบด้วยหน้าที่หลักขององค์การ และสายงานรองจะเป็นสายงานที่คอย
สนับสนุนบริการ ให้ค าแนะน าแก่สายงานหลัก 5) ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง หมายถึง การแบ่ง        
การท างานออกเป็นกลุ่มๆ ดังนี้ 
  รอบบินส์ (Robbins, 1990) กล่าวว่า โครงสร้างองค์การประกอบด้วย 3 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งคือความซับซ้อน พิจารณาขอบเขตของสิ่งที่แบ่งแยกกันภายในองค์การ รวมถึง         
การแบ่งงาน จ านวนระดับชั้นการบังคับ ส่วนที่สอง คือความเป็นทางการ หมายถึง การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ นโยบายขององค์การ ส่วนที่สาม คือการรวมอ านาจการบัญชาบังคับบัญชา หมายถึง        
การใช้อ านาจสั่งการจากบนลงล่างมอบอ านาจจากการตัดสินใจให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงแต่เพียง        
ผู้เดียว 
  วิโรจน์ สารรัตนะ (2542) ได้กล่าวถึง โครงสร้างขององค์การ (Organization 
Structure) ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งที่แสดงถึงการติดต่อสื่อสาร หรือประสานงานของบุคคลเพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การ เกิดเป็นกระบวนการพัฒนาโครงสร้างขององค์การที่เรียกว่าการออกแบบ
องค์การ (Organization Design) มีองค์ประกอบ 4 ประการ ประกอบด้วย ประการแรก คือ         
การออกแบบงาน ประการที่สอง คือ การจัดเป็นแผนกงาน ประการที่สาม คือ การจัดกลไกการประสาน 
งานในแนวตั้ง และประการสุดท้ายคือ การจัดกลไกการประสานงานในแนวนอน 
  พิภพ วชังเงิน (2547) ได้สรุปไว้ว่า โครงสร้างขององค์การ (Organization 
Structure) มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ความซับซ้อน (Complexity) มีงาน
หลายๆ งานในองค์การ มีการจัดระดับชั้นการบังคับบัญชา มีการกระจายอ านาจการบังคับบัญชาเป็น
สาขา ฝ่าย ส่วนที่สอง การจัดระเบียบรูปแบบ (Formalization) ส าหรับใช้ก ากับพฤติกรรมของ
พนักงานให้ปฏิบัติภายใต้กรอบระเบียบที่วางไว้ ส่วนที่สาม การรวมศูนย์อ านาจ (Centralization) 
อ านาจในการตัดสินใจรวมไว้ในศูนย์กลาง ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณา ส่วนสุดท้าย ปัจจัยใช้สอย
เพ่ือการด าเนินการ ได้แก่ เงิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ดิน 
  สุลักษณ์ มีชูทรัพย์ (2553) กล่าวว่า โครงสร้างขององค์การมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ ประกอบด้วย 1) สายบังคับบัญชา แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ชี้ให้ทราบถึงต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบลดหลั่นกันลงมา อาจสั้นหรือยาวก็ได้ 
แต่ควรมีลักษณะชัดเจนว่า ใครเป็นผู้มีอ านาจสั่งงาน และสั่งไปยังผู้ใด ใครเป็นผู้รับค าสั่ง นอกจากนี้ 
สายการบังคับบัญชาไม่ควรให้ก้าวก่ายหรือซ้อนกัน และไม่ควรให้มีระดับชั้นมากเกินไป เพราะจะไม่
สะดวกในการควบคุมงาน 2) ช่วงการบังคับบัญชา หรือขอบเขตของการควบคุมงาน แสดงให้ทราบว่า 
ผู้บังคับบัญชามีขอบเขตความรับผิดชอบแค่ไหน เพียงใด บอกจ านวนของผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ จะมากน้อยเพียงใดนั้น ควรค านึงถึงความสามารถของคน ซึ่งย่อมมีขีดจ ากัด ถ้าต้อง
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รับผิดชอบมากเกินไปงานอาจไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร แต่จะก าหนดตายตัวลงไปว่าขอบเขตการควบคุมงาน
กว้างแคบแค่ไหนนั้นไม่อาจท าได้ เพราะขึ้นอยู่กับลักษณะงานและปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องหลายประการ 
3) เอกภาพในการบังคับบัญชา จะต้องก าหนดให้ชัดเจนแน่นอนลงไปว่า ใครเป็นผู้รับผิดชอบงาน       
ใครเป็นผู้สั่งงาน และใครเป็นผู้รับค าสั่งเพ่ือป้องกันความสับสนและช่วยส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบ
ร่วมกันทั้งผู้สั่งและรับค าสั่ง 4) หน่วยงานหลักและหน่วยงานช่วย หน่วยงานหลัก (Line) หมายถึง 
หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยตรงตามความประสงค์หรือความมุ่งหมายขององค์การที่ตั้งขึ้น 
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้จะต้องรับผิดชอบตามหน้าที่ และหน่วยงานช่วย (Staff) อาจแบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ หน่วยงานช่วยวิชาการและหน่วยงานช่วยทางบริหาร มีบทบาทเพียงให้ค าแนะน าแก่ผู้บังคับบัญชา
และสายงานหลักเท่านั้น ไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาและสายงานหลักแต่       
อย่างใด 5) การติดต่อสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานย่อยต่างๆ เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน
ท างานตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีต้องมีศูนย์กลางหรือจุดที่จะท าหน้าที่
ติดต่อและมีผู้บริหารเป็นผู้บริหารและเป็นผู้ควบคุม 
  จากดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าโครงสร้างองค์การมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ ได้แก่ มีสายการจัดสายการบังคับบัญชา มีการก าหนดภารกิจอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
การแบ่งงานกันท า การก าหนดขนาดของการควบคุม การจัดตั้งหน่วยงานหลัก (Line) และการจัดตั้ง
หน่วยงานที่ปรึกษา (Staff) เพ่ือให้เกิดการกระจายอ านาจในการบริหารงาน  
 3) รูปแบบและประเภทของโครงสร้างองค์การ 
  โครงสร้างองค์การมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ได้มีนักวิชาการได้อธิบาย
เกี่ยวกับรูปแบบของโครงสร้างองค์การ สรุปได้ดังนี้ 
  ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว (2542) กล่าวว่า ในการบริหารงานที่เหมาะสมและมี
ศักยภาพจะมีการจัดระบบการบริหารตามรูปแบบโครงสร้างของแต่ละองค์การ ดังนี้ 1) มีวัตถุประสงค์ 
ในการจัดตั้งองค์การจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารและเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 2) ภาระหน้าที่ องค์การที่จัดตั้งขึ้นจะก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างาน
ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติเอาไว้ชัดเจน 3) การแบ่งงานกันท า เป็นการจัดแบ่งงานมอบหมายให้แต่
ละหน่วยงานรับผิดชอบและมีการประสานงานติดต่อซึ่งกันและกัน  4) การบังคับบัญชา หมายถึง 
ความสัมพันธ์ตามระดับชั้นเพ่ือแสดงให้ทราบถึงอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ลดหลั่นกันลงไป 
5) ช่วงของการควบคุม หมายถึง ขอบเขตแห่งอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ผู้บังคับบัญชาดูแล
หน่วยงาน ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถเป็นส าคัญ 6) เอกภาพการบังคับบัญชา 
เป็นอ านาจการควบคุมบังคับบัญชาที่ให้อิสระเพ่ือป้องกันการก้าวก่ายและยุ่งเกี่ยวจากบุคคลภายนอก 
  ศิริอร ขันธหัตถ์ (2536) ได้เสนอแนวความคิดว่า การจัดโครงสร้างขององค์การ
มีหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียในตัวของมันเอง ฉะนั้น การที่ผู้บริหารจะวางแนวในการจัด
โครงสร้างนั้น อาจจะต้องพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัยด้วยกัน อย่างไรก็ตามการจัดโครงสร้างของ
องค์การสามารถแบ่งแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 5 ประเภท ดังนี้  
  (1)  โครงสร้างองค์การตามหน้าที่ การงาน (Functional Organization 
Structure) หมายถึง โครงสร้างที่จัดตั้งขึ้นโดยแบ่งไปตามประเภทหรือหน้าที่การงาน  เพ่ือแสดงให้
เห็นว่าในแต่ละแผนกนั้นมีหน้าที่ต้องกระท าอะไรบ้าง ซึ่งผลดีคือได้คนมีความสามารถท างานในแผนก



30 
 

นั้นๆ ทั้งยังฝึกบุคคลในแผนกนั้นๆ ให้มีความเชี่ยวชาญกับหน้าที่ของงานนั้นอย่างลึกซึ้ง ส าหรับฝ่าย
บริหารระดับสูงนั้นก็เป็นเพียงแต่ก าหนดนโยบายไว้กว้างๆ เพราะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยป้อน
ข้อมูลที่ถูกต้องให้พิจารณาตัดสินใจและให้มีความผิดพลาดได้น้อยมาก อีกประการหนึ่งในแต่ละแผนกนั้น 
เมื่อทุกคนมีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่ชนิดเดียวกัน ย่อมก่อให้เกิดการประสานงานได้ง่าย เนื่องจาก
แต่ละคนมีความสนใจในงานและใช้ภาษาเดียวกัน ท าให้สามารถสร้างบรรยากาศการท างานที่ดีได้ง่าย
นอกจากนั้น การบริหารงานก็เกิดความประหยัดด้วย เพราะแต่ละแผนกได้ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านสร้างผลิตผลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย การใช้เครื่องจักรและแรงงานก็ใช้ได้ผลคุ้มค่า อย่างไรก็ตาม 
การจัดรูปแบบองค์การแบบนี้ก็มีผลเสียในทางการบริหารหลายประการ เช่น การแบ่งงานออกเป็น
หลายแผนกและมีผู้เชี่ยวชาญหลายคน ท าให้การวางแผนงานยุ่งยากขึ้น อาจมีการปัดความรับผิดชอบได้ 
นอกจากนั้นการจัดองค์การรูปแบบนี้มักเน้นที่การรวมอ านาจไว้ ณ จุดที่สูงที่สุด  ไม่มีการกระจาย
อ านาจในการบริหารให้ลดหลั่นลงไป  
  (2) โครงสร้างองค์การตามสายงานหลัก (Line Organization Structure) 
หมายถึง การจัดรูปแบบโครงสร้างให้มีสายงานหลัก และมีการบังคับบัญชาจากบนลงล่างลดหลั่นเป็น
ขั้นๆ จะไม่มีการสั่งการแบบข้ามขั้นตอนในสายงาน ผลดีของโครงสร้างแบบนี้มีหลายประการ เช่น  
การจัดโครงสร้างด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย การบังคับบัญชาตามสายงานเป็นขั้นตอน  ฉะนั้นจุดใดที่มี
การปฏิบัติงานล่าช้าก็สามารถตรวจสอบได้รวดเร็ว จากผู้บังคับบัญชาในระดับนั้นได้ง่าย นอกจากนั้น
ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบสภาพปัญหาที่เป็นจริงและเกิดขึ้นเสมอ ท าให้การตัดสินใจต่างๆ มีข้อมูลที่
แน่นอน และสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็ว ซึ่งส่งผลสะท้อนให้มีการปกครองบังคับบัญชาที่อยู่ใน
ระเบียบวินัยได้ดี การติดต่อสื่อสารและการควบคุมการท างานท าได้ง่าย ตลอดจนเมื่อต้องการจะ
เปลี่ยนรูปโครงสร้างขององค์การก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ค่อนข้างสะดวก  เพราะการจัดรูปแบบ
องค์การนี้ ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนมากนัก องค์การนี้เหมาะส าหรับการจัดรูปแบบองค์การขนาดเล็กไม่
เหมาะที่จะจัดในลักษณะองค์การขนาดใหญ่ที่มีการปฏิบัติงานสลับซับซ้อน ส่วนข้อเสียของโครงสร้าง
แบบนี้ ได้แก่ ไม่ได้สนับสนุนให้ผู้ท างานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพราะปริมาณของงานมีมากจน
ต้องใช้เวลาท างานประจ าให้เสร็จไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาถึงระบบการท างานที่ดีกว่า  อีกประการหนึ่ง
ลักษณะของโครงสร้างเช่นนี้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน เพราะไม่สามารถครอบคลุมขอบข่ายของ
งานได้ทังหมด และผู้บริหารระดับสูงอาจจะไม่ยอมมอบหมายงานให้ผู้บริหารงานระดับรองๆ ลงมา 
หรือพยายามกีดกันหรือส่งเสริมคนอ่ืนให้ขึ้นมาแทนตน ท าให้ขวัญของผู้ปฏิบัติงานในระดับรองๆ ไป
ไม่ดี หมดก าลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากโครงสร้างแบบนี้ให้อ านาจควบคุมโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงเท่านั้น   
  (3) โครงสร้างองค์การแบบคณะที่ปรึกษา (Staff Organization Structure) 
หมายถึง การจัดโครงสร้างโดยการให้มีที่ปรึกษาเข้ามาช่วยการบริหารงาน เพราะที่ปรึกษามีความรู้ 
ความช านาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาช่วยหรือ
คอยแนะน า ท าให้องค์การมองเห็นความส าคัญของการมีที่ปรึกษา การจัดองค์การรูปแบบนี้มีผลดี คือ 
ท าให้การด าเนินงานต่างๆ มีการวางแผนและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ มีที่ปรึกษาคอยให้      
ความกระจ่างและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ และท าให้การท างานใช้หลักเหตุและผลมากขึ้น      
มีการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และคนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังท าให้งานตามสายงานและ
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งานของคณะที่ปรึกษาสัมพันธ์กัน และเข้าใจบทบาทซึ่งกันและกัน แต่ผลเสียของการใช้ที่ปรึกษาอาจ
มีการปีนเกลียวกัน เนื่องจากความเห็นไม่ลงรอยกัน และฝ่ายคณะที่ปรึกษาอาจท้อถอยในการท างานได้ 
เพราะมีหน้าที่เพียงเสนอแนะแต่ไม่มีอ านาจสั่งการ  
  (4) โครงสร้างองค์การแบบคณะกรรมการบริหาร (Committees Organization 
Structure) หมายถึงการจัดโครงสร้างองค์การโดยให้มีการบริหารงานในลักษณะคณะกรรมการ ซึ่งมี
ผลดีคือช่วยขจัดปัญหา และการบริหารงานแบบผูกขาดของคนๆ เดียว หรือการใช้แบบเผด็จการเข้า
มาบริหารงาน นอกจากนั้นการตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยบุคคลมาจากหลายๆ ฝ่ายจะท าให้     
ทุกคนเข้าใจปัญหาและก่อให้เกิดการยอมรับในปัญหาที่ฝ่ายอ่ืนเผชิญอยู่ท าให้การประสานงานเป็นไปได้
ง่ายขึ้น แตข่้อเสียของการใช้ระบบคณะกรรมการก็คือ เกิดการสูญเสียทรัพยากร 
  (5) โครงสร้างองค์การงานอนุกร (Auxiliary) คือหน่วยงานช่วย บางทีเรียกว่า
หน่วยงานแม่บ้าน (House-Keeping Agency) ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับธุรการ และอ านวยความสะดวก 
เช่น งานเลขานุการ และงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น 
  จากรูปแบบและประเภทของโครงสร้างองค์การสามารถสรุปได้ว่าโครงสร้าง
องค์การนั้นมีหลายรูปแบบด้วยกัน โครงสร้างแบบการจัดตั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 
จัดตั้งตามคณะผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างแบบตามอ านาจหน้าที่ ภาระงาน 
 2.2.9 แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอ านาจ 
 1) ความหมายของการกระจายอ านาจ  
  มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการกระจายอ านาจไว้หลากหลาย ซึ่งผู้วิจัย
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  ไอเคน และเฮด (Aiken & Hage, 1966) กล่าวว่า การกระจายอ านาจในระดับ
ต่างๆ ในองค์การ เป็นการด าเนินการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร การก าหนดนโยบาย และ
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยแต่ละหน่วยงานในองค์การมีความเกี่ยวข้องกันและอยู่
บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม 
  สเตียร์ส (Steers, 1977) ได้ให้ความหมายของการกระจายอ านาจ ว่าหมายถึง  
ความมากน้อยของการที่อ านาจและสิทธิอ านาจได้รับการกระจายลงไปตามชั้นของการบังคับบัญชาใน
องค์การ เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่ให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุผลหลาย
ประการ เช่น ปริมาณงานที่ท ามีมากขึ้น งานบางอย่างต้องการผู้มีความรู้ประสบการณ์เฉพาะเรื่อง 
ช่วยให้งานส าเร็จตามเป้าหมายอย่างรวดเร็ว เป็นการแบ่งสรรงานตามสายงาน เป็นการฝึกให้
ผู้ร่วมงานมีความรับผิดชอบในหน้าที่ และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
  ซิมส์ (Sims, 1990) กล่าวว่า การกระจายอ านาจในองค์การ คือ การมีเอกภาพ
ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่บุคคลในองค์การมีบทบาทในการก าหนดหน้าที่และเลือก
ระยะเวลาการท างาน และเครื่องมือในการท างาน 
  แมเนอร์ (Manor, 1999) ได้กล่าวถึงการกระจายอ านาจว่า หมายถึง การจัดสรร
หรือแบ่งปันอ านาจการตัดสินใจอันเก่ียวข้องกับกิจการสาธารณะ ของรัฐส่วนกลางไปยังหน่วยงานหรือ
องค์การอื่นๆ ในรูปแบบของการกระจายอ านาจ  
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  อลงกต วรกี (2540) ได้กล่าวถึงรากฐานการกระจายอ านาจ ว่าประกอบไปด้วย 
1) เป็นการมองจากด้านบนสู่ด้านล่าง โดยศูนย์กลางอยู่ด้านบน และอ านาจทั้งหมดขององค์การนั้น
รวมอยู่ที่ศูนย์กลาง หมายถึง องค์การซึ่งจะท าให้บุคคลที่อยู่ด้านบนได้รับสิทธิแห่งอ านาจต่างๆ ในการ
ก ากับ ควบคุม การดูแลและการตรวจสอบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ด้านล่างขององค์การ 2) เป็นการมอง
จากฐานจากด้านล่างสู่ยอดบนโดยศูนย์กลางอยู่ด้านล่าง และอ านาจทั้งหมดขององค์การนั้นมี         
การกระจัดกระจายอยู่ในองค์การด้วย  
  จากดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การกระจายอ านาจ หมายถึง 
ขอบเขตในการควบคุม ก ากับดูแล การรับผิดชอบการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการบริหาร การใช้
อ านาจหน้าที่ การตัดสินใจ การมีเอกภาพและอิสระที่ให้บุคลากรในการด าเนินกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย โดยด าเนินกิจกรรมตามหน้าที่ ตามระยะเวลาและกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ โดยค านึงถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่อาศัยอ านาจของ
ผู้บังคับบัญชา แต่เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ด้วยจิตส านึกและความสามารถของ
บุคลากร 
 2) องค์ประกอบการกระจายอ านาจ  
  แอนดริว (Andrew, 1987) ได้กล่าวถึง หลักการกระจายอ านาจไว้ว่ามีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ ประการแรกมีความเป็นนิติบุคคล กล่าวคือ การกระจายอ านาจปกครองนั้น
จะต้องมีองค์การเป็นนิติบุคคลต่างหากจากองค์กรของรัฐบาลกลาง  การมีองค์การเป็นนิติบุคคล
ต่างหากนี้ก็เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  องค์การเหล่านี้จะต้องมีงบประมาณ
ทรัพย์สิน หนี้สิน และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นของตนเอง ถ้าเทียบกับส านักงานอัยการสูงสุด คือ      
มีการมอบอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับส านักงานอัยการภาคส่วนต่างๆ มีหน้าที่บริหารงานของ
ตนภายใต้กรอบขององค์การหลัก ประการที่สอง มีอ านาจอิสระในการบริหารงาน ความมีอิสระใน         
การปฏิบัติหน้าที่เป็นหลักการส าคัญ ประการที่สามคือประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเลือก
ผู้บริหารและผู้ท าหน้าที่นิติบัญญัติ เมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรในส านักงานอัยการสูงสุด คือ
ข้าราชการทุกคนมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งต่างๆ ภายในองค์การ  และประการสุดท้าย คือ             
มีงบประมาณในการด าเนินการเป็นของตนเอง กล่าวคือส านักงานอัยการสูงสุดมีการส่วนงานเป็นส่วน
ภูมิภาคด้วย จึงต้องมีการจัดสรรงบประมาณให้ และทางส่วนภูมิภาคก็สามารถบริหารจัดการ
งบประมาณของตนเองได้ 
  จากดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่าหลักการกระจายอ านาจมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ 4 ประการ คือ 1) ต้องเป็นนิติบุคคล 2) ความมีอิสระในการบริหารงาน ในการปฏิบัติภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ 3) ทุกคนในองค์การสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ 4) มีงบประมาณใน
การด าเนินงานเป็นของตนเอง 
 3) รูปแบบของการกระจายอ านาจ 
  แมเนอร์ (Manor, 1999) ได้กล่าวถึง การแจกแจงขอบข่ายหรือรูปแบบของ 
การกระจายอ านาจไว้ 5 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่  
  (1) การกระจายอ านาจโดยจ าเป็นหรือโดยปริยาย (Decentralization by 
Default) การกระจายอ านาจในลักษณะนี้ เกิดจากสภาวการณ์ที่สถาบันหรือองค์กร เกิดความล้มเหลวใน
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การด าเนินกิจกรรมต่างๆ มิอาจสามารถจะเข้าไปใช้อ านาจหรือมีอิทธิพลในดินแดนที่ตนปกครองอยู่ได้ 
และจากสภาวะที่ประชาชนในระดับรากหญ้าเกิดความไม่เชื่อใจในรัฐบาล เหล่านี้จึงเป็นผลให้ประเทศ
ที่มีภาคประชาสังคมมีความตื่นตัวและเข้มแข็ง เช่น สมาคมต่างๆ  องค์กรอาสาสมัคร และองค์กร
พัฒนาเอกชน เหล่านี้ จ าเป็นต้องลุกขึ้นมาด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือชุมชนของตนด้วยตัวเองโดยที่
รัฐบาลเองก็มิได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น เช่น การจัดให้มีโรงเรียน การจัดระบบสหกรณ์หรือธนาคารชุมชน 
และการจัดท าโครงการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น  
  (2)  การแปรรูปกิจการของภาครัฐ (Privatization) การแปรรูปกิจการของรัฐ 
ได้แก่ การโยกโอน (Handover) กิจการบางอย่างที่เคยจัดท าโดยหน่วยงานของรัฐไปให้ภาคเอกชน
เป็นผู้จัดท าแทน เช่น กิจการขนส่งมวลชน กิจการโทรคมนาคม การไฟฟ้า และการประปา เป็นต้น 
นั่นย่อมหมายความว่า กิจการสาธารณะที่เคยเป็นของรัฐได้ถูกท าให้กลายเป็นสินค้าหรือบริการที่
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันจัดท าสินค้าหรือบริการเหล่านี้ได้เอง การกระจายอ านาจในรูปแบบนี้
เกิดจากแรงผลักของความคิดที่ว่า กิจการบางอย่างนั้น เอกชนสามารถจัดท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถให้บริการต่อสังคมโดยรวมได้ดีกว่าการจัดท าโดยภาครัฐ โดยให้กลไกทางการตลาด 
(Market Mechanism) เข้ามามีบทบาทมากกว่าที่จะถูกผูกขาดโดยรัฐซึ่งมักจะก่อให้เกิดความไร้
ประสิทธิภาพและการบริการที่มีคุณภาพต่ า  
  (3)  การกระจายอ านาจภายใต้หลักการแบ่งอ านาจ (Deconcentration)       
การกระจายอ านาจในลักษณะนี้ หมายถึง การแบ่งอ านาจของรัฐบาลกลางไปยังองค์กรในระดับรองที่
ออกไปท างานในพ้ืนที่นอกศูนย์กลางหรือท้องถิ่น โดยที่องค์กรภายใต้หลักการแบ่งอ านาจนี้จะมีอิสระ
ตามสมควรในการตัดสินใจต่างๆ ภายในพ้ืนที่ที่ตนดูแล แต่ทั้งนี้อ านาจการตัดสินใจและการก าหนด
นโยบายต่างๆ ยังคงอยู่ที่ส่วนกลาง เพราะตัวองค์กรและบุคลากรตามหลักการแบ่งอ านาจยังคงถือว่า
เป็นของส่วนกลาง ซึ่งการกระจายอ านาจในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นภายในระบบราชการโดยการแบ่งเอา
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ออกไปยังองค์กรที่ท างานอยู่ในพ้ืนที่ท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการและปกครอง
พ้ืนที่นั้นๆ อย่างมีเอกภาพภายใต้องค์กรเดียว บางครั้งจึงเรียกการกระจายอ านาจในลักษณะนี้ว่า       
การกระจายอ านาจทางการบริหาร (Parker, 1995)  
  (4)  การกระจายอ านาจภายใต้หลักการมอบอ านาจ (Delegation) การกระจาย
อ านาจภายใต้หลักการมอบอ านาจนี้จะมีระดับของการกระจายอ านาจที่ให้อิสระสูงกว่าการแบ่ง
อ านาจ จะเน้นในรูปแบบของภารกิจหน้าที่มากกว่าการย้ าเน้นในเรื่องของพ้ืนที่  กล่าวคือ การมอบ
อ านาจเป็นการกระจายอ านาจที่รัฐส่วนกลางอาจมอบอ านาจให้กับองค์กรปกครองต่างๆ โดยมี      
การก าหนดภารกิจเฉพาะที่ชัดเจนให้องค์การเหล่านั้นสามารถที่จะตัดสินใจและใช้อ านาจหน้าที่
ภายในขอบเขตของตนได้โดยอิสระ แต่รัฐส่วนกลางก็ยังคงมีอ านาจอยู่เหนือองค์การเหล่านี้โดยอาศัย
มาตรการทางกฎหมายเป็นกรอบในการควบคุมและก ากับบทบาทองค์การภายใต้หลักการมอบอ านาจ 
รวมถึงอ านาจในการจัดตั้งและยุบเลิกองค์การภายใต้หลักการมอบอ านาจ  
  (5)  การกระจายอ านาจภายใต้หลักการโอนอ านาจ (Devolution) การกระจาย
อ านาจภายใต้แนวคิดเรื่องการโอนอ านาจ ถือได้ว่าเป็นการกระจายอ านาจที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับ
ของการกระจายอ านาจที่กว้างขวางมากที่สุด ทั้งนี้เพราะการกระจายอ านาจในรูปแบบนี้ จะถูกใช้เพ่ือ
อธิบายถึงสภาวะส่วนกลางมีการถ่ายโอนหรือยกอ านาจการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ไปยังองค์การ
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ตัวแทนต่างๆ จึงมีการเรียกการกระจายอ านาจในลักษณะนี้ว่า การกระจายอ านาจในทางการเมือง  
หรือการกระจายอ านาจที่เน้นความเป็นประชาธิปไตย มีความเป็นอิสระทั้งในทางการคลังและ
บุคลากร กล่าวคือ มีทรัพยากรเป็นของตนเองเพ่ือใช้จัดท ากิจการต่างๆ ได้อย่างอิสระ 
  จากการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารซึ่งจะส่งผลให้การบริหาร
จัดการสามารถด าเนินการได้ตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ได้ทั้งหมด ซึ่ง
สามารถสรุปได้ว่า เป็นการปฏิบัติงานด้านการบริหารที่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ภายใต้รัฐธรรมนูญ
แห่งประเทศไทย และเน้นการประสานงาน การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือบุคลากรในองค์การให้
การด าเนินงานมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้โครงสร้างองค์การที่มีการจัดระเบียบ
ให้เป็นไปตามแบบแผนขององค์การ มีการกระจายอ านาจ โดยการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ ไว้
อย่างชัดเจน และยังมีปัจจัยด้านองค์การอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการบริหารจัดการดังที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่ 
ภาวะผู้น า เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า  
 2.3.1 ความหมายของผู้น า  
 ได้มีนักวิชาการหลายๆ ท่านได้ให้ความหมาย ไว้ดังนี้ 
 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2534) ให้ความหมายของผู้น าไว้ 4 ประการ ได้แก่ 1) ผู้น า  
คือ ผู้ที่มีอิทธิพลในทางที่ถูกต้องต่อการกระท าของผู้อ่ืน 2) ผู้น า คือ ผู้ที่มีอิทธิพลในทางที่ถูกต้องต่อ
การกระท าของผู้อ่ืนมากกว่าคนอ่ืนๆ ในกลุ่มหรือในองค์การซึ่งเขาปฏิบัติงานอยู่ 3) ผู้น า คือ ผู้ที่ได้รับ
การเลือกตั้งจากกลุ่มเพ่ือให้เป็นหัวหน้า 4) ผู้น า คือ ผู้ซึ่งใช้อิทธิพลในการก าหนดเป้าหมายหรือ      
การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์การ  5) ผู้น า คือ ผู้ซึ่งได้รับต าแหน่งภายใน
ส านักงานและมีอิทธิพลในตัวสูง  
 กวี วงศ์พุฒ (2535) ได้ให้ความหมายผู้น าไว้ 5 ประการ ได้แก่ 1) ผู้น า หมายถึง      
ผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่ม เปรียบเสมือนแกนของกลุ่ม เป็นผู้มีโอกาส
ติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนมากกว่าทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่มสูง 2) ผู้น า หมายถึง 
บุคคลซึ่งน ากลุ่มหรือพากลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์หรือสู่จุดหมายที่วางไว้ แม้แต่เพียงชี้แนะให้กลุ่มไปสู่
จุดหมายปลายทางก็ถือว่าเป็นผู้น า ทั้งนี้ รวมถึง ผู้น าที่น ากลุ่มออกนอกลู่นอกทางด้วย 3) ผู้น า 
หมายถึง บุคคลซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่คัดเลือกหรือยกให้เขาเป็นผู้น าของกลุ่มซึ่งเป็นไปโดยอาศัยลักษณะ
ทางสังคมมิติของบุคคลเป็นฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผู้น าได้ 4) ผู้น า หมายถึง บุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติเฉพาะบางอย่าง คือ สามารถสอดแทรกอิทธิพลบางประการก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
กลุ่มได้มากที่สุด 5) ผู้น า หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งสามารถน ากลุ่มไปในทางที่ต้องการ เป็นกลุ่มบุคคลที่มี
ส่วนร่วมและเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมความเป็นผู้น า  
 บุญทัน ดอกไธสง (2535) ได้ให้ความหมายผู้น าไว้ 3 ประการ ได้แก่ 1) ผู้มีอิทธิพล 
มีศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน เพ่ือให้พวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
ต้องการ 2) เป็นผู้น าและแนะน า เพราะผู้น าต้องคอยช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตาม
ความสามารถ 3) ผู้น าไม่เพียงแต่ยืนอยู่เบื้องหลังกลุ่มที่คอยแต่วางแผนและผลักดัน แต่ผู้น าจะต้องยืน
อยู่ข้างหน้ากลุ่ม และน ากลุ่มปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
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 กิติ ตยัคคานนท์ (2543) กล่าวว่า ผู้น าคือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือได้รับการ 
ยกย่องขึ้นเป็นหัวหน้าและเป็นผู้ตัดสินใจ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
และจะพาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหมู่ชนไปในทางดีหรือทางไม่ดีก็ได้ หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าผู้น า  
คือ ผู้ที่มีศิลปะที่สามารถมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนและน าบุคคลเหล่านั้นไปโดยได้รับความไว้วางใจ เชื่อ
ใจอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังได้รับความเคารพนับถือ ความร่วมมือและความมั่นใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา
เหล่านั้นอย่างจริงใจ 
 รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544) ให้ความหมายเกี่ยวกับผู้น าไว้ว่า เป็นบุคคลที่ท าให้
องค์กรประสบความก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จ โดยเป็นผู้ที่บทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา 
 มัลลิกา ต้นสอน (2545) ที่กล่าวถึงผู้น า ว่าเป็นบุคคลที่ท าให้กลุ่มด าเนินงานอย่าง
กว้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จโดยใช้อิทธิพลที่มีในการชักจูงผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามทิศทางที่ตนต้องการ 
โดยผู้น ายังมีส่วนสร้างวิสัยทัศน์ สร้างค่านิยมร่วมของกลุ่มและสมาชิก สร้างความส าคัญกับเป้ าหมาย
ของกลุ่มและความผูกพันที่สมาชิกจะต้องปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น 
 จากความหมายของผู้น าดังกล่าว ผู้วิจัยสรุปว่า ผู้น า หมายถึง บุคคลที่ได้รับการยก
ย่องและแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าของกลุ่ม เป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ และกระท าการต่างๆ เช่น การ
ชี้แนะ สั่งการ และช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้ได้ 
 2.3.2 ความหมายของภาวะผู้น า  
 ได้มีนักวิชาการหลายๆ ท่านได้ให้ความหมาย ไว้ดังนี้ 
 สต็อกดิลล์ (Stogdill, 1974) ให้ความหมายของภาวะผู้น า ว่าหมายถึง กระบวนการ
ที่ก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่มในองค์การเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้และบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายนั้น 
 สเตียร์ส (Steers, 1977) กล่าวถึง ภาวะผู้น า ว่าคุณภาพของภาวะผู้น าในการบริหาร
มีส่วนท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างองค์การที่มีประสิทธิภาพ และองค์การที่ไม่มีประสิทธิผลตัวบ่งชี้
ภาวะผู้น าที่มีน ามาซึ่งประสิทธิผล คือความสามารถในการตัดสินใจที่เหมาะสม ถูกกาลเทศะและเป็นที่
ยอมรับ ดังนั้นผู้น าจะต้องใช้กลยุทธ์ในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ รวมทั้งจะต้องพิจารณา
ด้วยว่าจะต้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดในการตัดสินใจ 
 เคทซ์ และคาห์น (Katz & Kahn, 1978) กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้น า หมายถึง การใช้
อิทธิพลที่เพ่ิมมากข้ึนในองค์การ ในอันที่จะท าให้กลไกในการปฏิบัติงานขององค์การด าเนินไปได้ 
 กิติ ตยัคคานนท์ (2535) ได้ให้ความหมาย ภาวะผู้น า คือ ศิลปะหรือความสามารถ
ของบุคคลหนึ่งที่จะจูงใจหรือใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาใน
สถานการณ์ต่างๆ เพ่ือปฏิบัติ การอ านวยการ โดยใช้กระบวนการสื่อความหมาย หรือการติดตามกัน
และกันให้ร่วมใจกับคนด าเนินการจนกระทั่งบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดให้การด าเนินการจะเป็นไปในทางดีหรือชั่วก็ได้ ฉะนั้นไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นอธิบดี ประธาน
กรรมการ ผู้อ านวยการ หรือผู้จัดการบริษัท แม้แต่หัวหน้าโจรแต่ละคนจะต้องมีภาวะผู้น าทั้งนั้น     
แต่เป็นลักษณะของผู้น าที่มีรูปแบบไม่เหมือนกัน 



36 
 

 กวี วงศ์พุฒ (2542) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น า คือ การที่ผู้น าใช้อิทธิพลใน
ความสัมพันธ์ซึ่งมีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือปฏิบัติการและอ านวยการ โดยใช้
กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
 ประสิทธิ์ ทองอุ่น (2542) ได้ให้ความหมายของ ภาวะผู้น า คือ สภาวะหรือศักยภาพ 
ความสามารถของบุคคลในการสร้างกระบวนการเพ่ือจูงใจให้ผู้อ่ืนให้ความร่วมมือ มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานและจุดประสงค์ที่วางไว้  
 เศาวนิต เศาณานนท์ (2542) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น า คือ กระบวนการที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกว่าพยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตน กระตุ้น ชี้น า ผลักดันให้บุคคลอ่ืน
หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน มีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการท าสิ่งต่างๆ ตามต้องการโดยมีความส าเร็จ
ของกลุ่มหรือองค์การเป็นเป้าหมาย 
 ทองใบ สุดชารี (2543) ได้ให้ความหมายภาวะผู้น า คือ กระบวนการที่บุคคลใช้
อ านาจหรืออิทธิพลต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้บุคคลหรือกลุ่มยอมปฏิบัติตามความการตนเอง ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไป
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2544) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น า คือ การสะท้อนภาพ
พฤติกรรมที่เป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลในองค์การ ซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความสามารถหรือ
อิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนๆ สามารถจูงใจ ประสานงานให้บุคคลอ่ืนๆ ปฏิบัติตามจนสามารถบรรลุถึง
เป้าหมายขององค์การ ความสามารถ หรืออิทธิพลนั้นๆ มีที่มาจากหลายแหล่ง เช่น  คุณลักษณะที่       
ติดตัวมาแต่ก าเนิด อ านาจตามต าแหน่งหรืออ านาจที่เกิดจากความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญในปัญหาที่
กลุ่มก าลังเผชิญอยู่ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ (2545) ได้ให้ความหมายภาวะผู้น าไว้ว่าเป็นอิทธิพล
ระหว่างบุคคลที่จะชักน าให้บุคคลหรือกลุ่มท าในสิ่งที่ผู้น าต้องการฃ 
 สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2545) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง บุคคลที่น าการเปลี่ยนแปลง
มาสู่องค์การ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการมอบหมายหรือได้รับการยอมรับจากกลุ่มให้ท าหน้าที่เป็นผู้ประสาน
ภารกิจ และความสัมพันธ์ของสมาชิก เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของบุคคลและองค์กรเป็นส าคัญ ส่วน
วิธีการได้มาของผู้น าของแต่ละองค์การนั้น จะมีความแตกต่างข้ึนอยู่กับการยอมรับของมวลสมาชิกใน
องค์การนั้นๆ และผู้น าจ าเป็นต้องใช้ภาวะผู้น า (Leadership) ของตนเอง โดยการสร้างอ านาจ บารมี 
อิทธิพล และจูงใจให้ผู้อื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติตามที่ผู้น าต้องการได้ 
 เจริญ บุญทด (2555) กล่าวถึงภาวะผู้น า (Leadership) หรือความเป็นผู้น าว่า
หมายถึง ความสามารถในการน าซึ่งเป็นความส าเร็จอย่างยิ่งส าหรับความส าเร็จของผู้น า และเห็นว่า
ภาวะผู้น าได้รับความสนใจและมีการศึกษามาอย่างยาวนานซึ่งการศึกษาภาวะผู้น าจะศึกษาถึง
องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการประกอบด้วย ประการแรก ผู้น าแบบเป็นกระบวนการ ประการที่สอง 
มีระดับความถูกต้องของการใช้อิทธิพล และประการสุดท้าย มีความส าเร็จของจุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้ 
 จากความหมายของภาวะผู้น าดังกล่าว ผู้วิจัยสรุปว่าภาวะผู้น า หมายถึง ศิลปะใน
การใช้อิทธิพลหรืออ านาจของตนเหนือผู้อ่ืน ด้วยการจูงใจ ชี้แนะ สั่งการ ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ และกระตือรือร้น โดยไม่ใช้การบังคับ เพ่ือให้การปฏิบัติงานประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ 
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 2.3.3  คุณลักษณะของผู้น า 
 ภาวะผู้น าที่ดีนั้นได้มีนักวิชาการกล่าวว่าควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
 เบสส์ (Bass, 1987) ได้ระบุคุณลักษณะของผู้น าที่ดีว่าขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ 6 ประการ 
ประกอบด้วย 
 1) คุณลักษณะทางร่างกาย (Physical Characteristics) ประกอบด้วย ความแข็งแรง 
รูปร่าง น้ าหนัก ซึ่งกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
กับคุณลักษณะทางร่างกายให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกัน เช่น การมีส่วนสูง และน้ าหนักมากกว่าไม่ได้เป็น        
ตัวบ่งชี้ว่า ความเป็นผู้น าจะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลหรือไม่ แต่ก็มีองค์การจ านวนมากเชื่อว่า
บุคคลที่มีรูปร่างส่วนใหญ่ จะจ าเป็นต่อการเชื่อฟังของผู้ตาม  
 2) คุณลักษณะด้านภูมิหลังทางสังคม (Social Background) ประกอบด้วย 
การศึกษา สถานภาพทาง และการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจที่ดี จะเป็นข้อได้เปรียบต่อการเข้าสู่สถานภาพทางของความเป็นผู้น า 
บุคคลที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ และสังคมต่ าแต่สามารถก้าวสู่สถานภาพทางสังคมที่สูงกว่าได้ จะไปสู่
ต าแหน่งผู้น าระดับสูงได้มากกว่า และในปัจจุบัน ผู้น าที่มีการศึกษาดีจะมีโอกาสเข้าสู่ต าแหน่งผู้น าได้
ดีกว่า 
 3) คุณลักษณะด้านสติปัญญา และความสามารถ ( Intelligence and Ability) 
เบสส์สรุปไว้ว่า ผู้น าที่มีความรู้ มีดุลพินิจ มีทักษะในการพูดได้อย่างคล่องแคล่ว ปฏิภาณไหวพริบดี  
สิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ได้ในระดับหนึ่งว่า ผู้น าที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้
อยู่ ถึงแมว้่าจะต้องศึกษาปัจจัยอื่นๆ มาประกอบก็ตาม 
 4) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ (Personality) เบสส์เห็นว่าบุคลิกภาพ ประกอบด้วย 
การมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความซื่อสัตย์ อดทนต่อความเครียด การควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความ
กระตือรือร้น ความตื่นตัว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการปรับตัว เป็นคนเปิดเผยไม่
เก็บตัว เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ จะต้องน ามาศึกษาในเรื่องของความเป็น
ผู้น า 
 5) คุณลักษณะที่ เกี่ยวกับงาน (Task-Related Characteristic) ประกอบด้วย 
ความขยัน หมั่นเพียร ความรับผิดชอบ การไม่ย่อท้อต่อ จะต้องมีความมุ่งงานสูง ริเริ่มงานใหม่ๆ ผู้ที่
จะเป็นผู้น าที่ดีได้จะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ 
 6) คุณลักษณะทางสังคม (Social Characteristics) ประกอบด้วย ความนิยม
แพร่หลาย มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีเสน่ห์ดึงดูด ความร่วมมือ ชอบสังคม นักการทูต  
 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2540) ภาวะผู้น ามีทั้งสิ่งที่ติดตัวมา หรือที่เรียกว่า แวว      
สิ่งที่มาจากสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่ค่อยๆ ปั้นปรุงแต่งข้ึนมา และสิ่งที่เกิดจากการฝึกอบรมอย่าง
เป็นกิจจะลักษณะ ภาวะผู้น าของผู้น าน่าจะมีคุณลักษณะ 5 ประการเป็นส่วนประกอบ คือ สภาพจิตใจ
มั่นคง มีความเมตตากรุณา มีเจตคติมุ่งไปข้างหน้า สร้างสรรค์หาทางแก้ไข มีความสามารถด้าน      
การพูด และการแสดงออก เอาจริงเอาจัง และมีผลงาน 
 ประเวศ วะสี (2540) กล่าวว่า ภาวะผู้น าอาจมีได้ทั้งในผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า และ
ผู้ที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า ผู้น าตามธรรมชาติในกระบวนการชุมชนจะมีหลายคน ดังนั้นคุณลักษณะ
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ของภาวะผู้น า คือ ฉลาด เป็นคนเห็นแก่ส่วนรวม เป็นคนติดต่อ สื่อสารกับผู้อ่ืนรู้เรื่อง และเป็นที่
ยอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมัติ 
 สมพิศ สุขแสน (2544) ได้กล่าวว่า คุณลักษณะที่ดีของภาวะผู้น าในอนาคต ควรมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1) เป็นคนมีวิสัยทัศน์ (Vision) หรือมีความคิดกว้างไกลและลุ่มลึก เพราะปัจจุบัน
เป็นสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) หรือสังคมไร้พรมแดนซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นสังคมข้อมูล
ข่าวสารองค์การทุกองค์การต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม  ต้องมอง
การณ์ไกลหรือคิดวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าอนาคตจะไปในทิศทางใดต้องอาศัยปัจจัยใดบ้างซึ่งเรียกว่า
ผู้น าฉลาดคิด  
 2) มีความรอบรู้ รอบคอบ รอบด้าน ทันต่อเหตุการณ์และปฏิภาณไหวพริบดี ผู้น า
ที่ดีจะต้องมีความรอบรู้งานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างถ่องแท้ รู้จริง คือการท างานจะต้องละเอียด       
ไม่ผิดพลาดและตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส ส่วนรอบด้าน คือเป็นบุคคลที่หูกว้าง ตากว้าง รับฟัง
ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ตลอดเวลาเรียกว่าเป็นคนทันสมัยไม่ตกรุ่น 
 3) มีความคิดสร้างสรรค์หรือเป็นนักพัฒนา ผู้น าที่ดีต้องไม่ปฏิเสธนวัตกรรมหรือ  
สิ่งใหม่ๆ ในขณะเดียวกันตนต้องเป็นผู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นในองค์การ เพ่ือให้องค์การมี    
การเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยตลอดเวลา เช่นการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในส านักงานท าให้       
การท างานมีประสิทธิภาพขึ้น สะดวก รวดเร็ว บริการดี มีความประทับใจ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
แฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดาวเทียม ระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) ระบบเครือข่ายทั่วโลก 
เป็นต้น 
 4) มีความรับผิดชอบ ผู้น าจะต้องมีความรับผิดชอบทั้งภายในองค์การและภายนอก
องค์การความรับผิดชอบภายในองค์การ ได้แก ่ความรับผิดต่อตนเอง (มีจรรยาบรรณ) ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่การงาน ส่วนความรับผิดชอบภายนอกองค์การ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อผู้มารับบริการ 
ประชาชนหรือสังคมอันเป็นส่วนรวม ถ้าผู้น ามีความรับผิดชอบดี การท างานทุกอย่างก็ย่อมส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี 
 5) มีความอดทนและอดกลั้น ผู้น าจะต้องปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาจ านวนมาก ซึ่ง
มีความแตกต่างกันทั้งทางวัย ระดับการศึกษา ค่านิยม ภูมิหลัง บางครั้งผู้น าอาจจะถูกนินทาหรือ
วิพากษ์วิจารณ์จากลูกน้องในทางเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ ก็ต้องมีความอดทนและอดกลั้นไม่โมโหโดยไร้
เหตุผล ไม่โต้ตอบโดยใช้อารมณ์ แต่ใช้วิธีเรียกมาพบ ชี้แจงให้เข้าใจ ใช้เหตุผล 
 6) ความเด็ดขาด เป็นเรื่องของการน าคน ผู้ที่เป็นผู้น าคนจะต้องตัดสินใจ จะต้อง
แก้ปัญหาต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ถ้าผู้น าขาดความเด็ดขาด การตัดสินใจนั้นอาจล่าช้า การแก้ไขปัญหา
อาจไม่ทันการหรือเกิดความเสียหาย 
 7) มีมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ศิลปะในการครองใจคนหรือสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับบุคคลอ่ืน เอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของ ผู้ใต้บังคับบัญชา วางตัวให้เหมาะสม เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นที่พ่ึง
ทางความคิด ความรู้ และท่ีพ่ึงทางใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
 8) รู้จักส่งเสริมและให้ก าลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น าที่ดีจะต้องค านึงถึงความรู้สึก
ของผู้ใต้บังคับบัญชา รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา แสดงความเชื่อมั่นในตัวเขาอย่างจริงใจ ยกย่องชมเชย
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ให้บ าเหน็จความชอบ เมื่อเขาท าดีหรือประสบความส าเร็จในการท างาน ดูแลทุกข์สุขในการท างาน
ของลูกน้อง มีความจริงใจต่อลูกน้อง หลีกเลี่ยงการขู่บังคับ  
 9) มีศิลปะในการพูดซึ่งการพูดถือเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์ใช้มากในชีวิตประจ าวัน 
โดยเฉพาะการเป็นผู้น าหรือหัวหน้าคน จะต้องมีประมุขศิลป์หรือมีวาทศิลป์ในการพูดจึงเป็นทั้งศาสตร์
และศิลป์ ต้องอาศัยเทคนิค วิธีการ ทักษะและประสบการณ์  
 จากคุณลักษณะของภาวะผู้น าข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าคุณลักษณะของภาวะ
ผู้น าที่ดีนั้นจะต้องประกอบไปด้วย ผู้ที่เต็มไปด้วยความฉลาดรอบรู้ ปฎิภาณไหวพริบ ความมุ่งมั่น 
รับผิดชอบ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ และมีสังคมที่ดี 
 นอกจากนี้ สมพิศ สุขแสน (2544) ยังได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้น าในการบริหาร 
งานภาครัฐว่านอกจากจะมีการแบ่งระดับของการปฏิบัติงานแล้ว ยังมีการแบ่งส่วนของงานออกเป็น
ส่วนย่อยๆ เพ่ือสะดวกในการท างานซึ่งส่วนย่อยๆ นี้ อาจเรียกว่า แผนก ฝ่าย หรือกลุ่มงานก็แล้วแต่ 
ทุกส่วนย่อยขององค์การจะต้องมีผู้น าหรือหัวหน้างาน ซึ่งถือว่าเป็นผู้บริหารระดับต้น ที่จะต้องเกี่ยวข้อง
กับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และเป็นผู้รับนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติมาจากผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป       
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งสรุปบทบาทหน้าที่ของผู้น า ได้ดังนี้ 
 1) เป็นตัวแทนขององค์การทุกขณะ ไม่ว่าจะเป็นผู้น าระดับใดย่อมจะต้องเป็น
ตัวแทนขององค์การในด้านการตัดสินใจ การประชาสัมพันธ์ การประสานงานในองค์การ การควบคุม 
ดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดจนการติดต่อสื่อสารกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกองค์การ  
 2) ช่วยประสานงานภายในองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น าหรือหัวหน้าจะต้องท า
หน้าที่ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม ประสานความแตกแยกระหว่างความขัดแย้งของบุคคลในองค์การ 
 3) สร้างบรรยากาศให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองค์การ ถ้าผู้น าสามารถสร้าง
บรรยากาศเช่นนี้ได้ในที่ท างาน ย่อมท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความร่วมใจในการท างาน มีความรัก
และความผูกพันต่องานและองค์การ ผลงานจะออกมามีประสิทธิภาพสูง  
 4) ท าการบริหารงานในองค์การตามเป้าหมายที่ตนเองรับผิดชอบโดยตรง  เช่น 
เป็นผู้วางนโยบายหรือวางแผนจัดองค์การ จัดบุคคลเข้าท างานตามความเหมาะสม อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานประสานงาน ติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5) ท าหน้าที่ให้คุณให้โทษแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่เป็นผู้น าหรือหัวหน้าจะต้อง
สามารถมีอ านาจในการให้คุณและโทษแก่ลูกน้องได้ มิฉะนั้นแล้วจะขอความร่วมมือจากลูกน้องมิได้ 
ในทางตรงกันข้ามลูกน้องที่ขาดความรับผิดชอบขาดความร่วมมือ กระท าผิดวินัย หรือท าให้เกิดความ
เสียหายต่อองค์การอย่างจงใจ ตักเตือนแล้วก็ยังมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ผู้น าไม่ควรละเลย จะต้อง
พิจารณาลงโทษหนักเบาตามระเบียบ เพ่ือมิให้เป็นเยี่ยงย่างแก่บุคคลอ่ืน 
 6) ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หัวหน้าจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ตนรับผิดชอบ  เมื่อลูกน้องเกิดความไม่เข้าใจใน        
การปฏิบัติงานหรือเกิดอุปสรรคในการท างาน จะต้องไม่ดูดาย และหาวิธีการช่วยแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง
หรือให้ ค าแนะน าท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เขาสามารถด าเนินการต่อไป 
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 กล่าวโดยสรุป ผู้น าหรือหัวหน้างานนับว่ามีบทบาทที่ส าคัญในการบริหารงานของ
องค์การเพราะจะเป็นผู้บังคับบัญชาที่คอยแนะน า ควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฎิบัติงาน
ไปในทิศทางท่ีองค์การตั้งไว้ 
 
2.4  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับส านักงานอัยการสูงสุด 
 ส านักงานอัยการสูงสุด เดิมชื่อ กรมอัยการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2436 สังกัด
กระทรวงยุติธรรม โดยปรากฏในหนังสือธรรมศาสตร์วินิจฉัยเล่ม พ.ศ. 2436 แต่พนักงานอัยการใน
เวลานั้นมิได้สังกัดกรมอัยการเพียงแห่งเดียว หากแต่ยังสังกัดในกระทรวงต่างๆ อีก เช่น กระทรวง 
มหาดไทย กระทรวงนครบาล จากการที่พนักงานอัยการสังกัดแยกกันอยู่ในกระทรวงต่างๆ ท าให้เกิด
ความไม่สะดวก ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้
ตราพระราชบัญญัติ ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2458 รวมพนักงานอัยการที่สังกัดกระทรวงต่างๆ ทั้งใน
ส่วนกลางและหัวเมืองไว้ในกระทรวงเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2459 และให้เรียกชื่อว่า กรมอัยการ 
สังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นต้นมา ต่อมาปี พ.ศ. 2465 ได้มีพระบรมราชโองการโอนกรมอัยการจาก
กระทรวงยุติธรรมมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2465 เป็นต้นมา จนกระท่ังได้มี
การยึดอ านาจการปกครองโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ และได้มีประกาศคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 47 และฉบับที่ 49  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 แยก     
กรมอัยการออกจากกระทรวงมหาดไทยไปเป็นหน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ทบวง แต่อยู่ภายใต้ก ากับ
ของนายกรัฐมนตรีโดยเปลี่ยนชื่อจากกรมอัยการเป็นส านักงานอัยการสูงสุด และเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการจากอธิบดีกรมอัยการเป็นอัยการสูงสุด ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 255 ได้บัญญัติให้ส านักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ประเภท
องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา (สืบค้นจาก http.//www.ago.go.th)  
 2.3.1  วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “องค์กรอัยการเป็นสถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม 
และเป็นที่เชื่อม่ันของประชาชน” 
 2.3.2  พันธกิจ (Mission)  
  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว ส านักงานอัยการสูงสุดได้ก าหนดพันธกิจ ได้แก่       
1) เสริมสร้างการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา การบังคับใช้กฎหมายในการอ านวยความยุติธรรม
แก่ประชาชนด้วยความเที่ยงธรรม 2) ธ ารงรักษาและพัฒนาระบบและกลไกในการรักษาผลประโยชน์
ของรัฐและประชาชน 3) พัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนชาวไทยทั้งในและนอกประเทศตามหลักกฎหมายสากล 4) สร้างและพัฒนาเครือข่าย    
ความร่วมมือทางกฎหมายและทางอาญากับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 5) พัฒนากฎหมาย พัฒนางานวิจัย และพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
และ 6) ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดสมรรถนะสูง โดยมี
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมส าหรับการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
 2.3.3  ยุทธศาสตร์ 
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  ส านักงานอัยการสูงสุดได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การบังคับใช้กฎหมายในการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาและพิทักษ์
ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรและการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ และยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนากฎหมาย 
 2.3.4  อ านาจหน้าที่ส านักงานอัยการสูงสุด 
  ส านักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงาน
วิชาการ เพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอ านาจและหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 
 1) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งใน  
การคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
 2) ให้ค าปรึกษาและตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และ
หน่วยงานของรัฐ  
 3) ให้ค าปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล  ซึ่ง
มิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามท่ีเห็นสมควร 
 4) ด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง  หรือคดีปกครองแทนรัฐบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับด าเนินคดีให้ 
 5) ด าเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การด าเนินการนั้นจะขัดต่องาน 
ในหน้าที่ หรืออาจท าให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ 
 6) ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการฝ่าย
อัยการ 
 7) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอ านวยความยุติธรรม  การรักษา
ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน 
 8) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่
ในอ านาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือส านักงานอัยการสูงสุด 
 9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของพนักงาน
อัยการหรือส านักงานอัยการสูงสุด  
 ในการตรวจร่างสัญญาตาม ข้อ 2 และ ข้อ 3 ให้ส านักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่
รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้ส านักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ
ตามข้อ 2 หรือนิติบุคคลตามข้อ 3 ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ 
ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 
 2.3.5  โครงสร้างส านักงานอัยการสูงสุด 
 ส านักงานอัยการสูงสุด ได้จัดโครงสร้างองค์การ ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วน
ราชการส านักงานอัยการสูงสุด ดังนี้ 
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2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เนาวรัตน์ พุ่มจันทร์ (2550) ที่ศึกษาเรื่อง ความส าเร็จของการน าหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีไปใช้ในการบริหารงานเทศบาลกรณีศึกษาเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษา  พบว่า     
1) ระดับความส าเร็จในการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงานเทศบาล 
ประชาชนผู้ใช้บริหารเห็นว่ามีความส าเร็จอยู่ในระดับกลาง ขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสามารถน า
หลักการดังกล่าวมาใช้และประสบความส าเร็จอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความส าเร็จใน
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การน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปใช้ในการบริหารงานเทศบาล คือ กลยุทธ์ โครงสร้าง 
ระบบการด าเนินงาน รูปแบบการด าเนินงาน ทักษะของบุคลากร และการจัดการด้านบุคลากร     
ส่วนค่านิยมร่วมของเทศบาลเป็นปัจจัยเชิงลบต่อระดับความส าเร็จในการน าหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงานเทศบาล  
 จารุวรรณ สุรินทร์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า การใช้
หลักการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารการศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ หลักคุณธรรม 
รองลงมา ได้แก่ หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักนิติธรรม และหลักการมีส่วนร่วม  
ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หลักความโปร่งใส  
 พิศสมัย หมกทอง (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ     
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน (ค่าเฉลี่ย 3.67) 
 สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน าหลัก    
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในเขตภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดับความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบามาใช้ในการบริหาร
จัดการของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยความชัดเจน
ของยุทธศาสตร์ ปัจจัยภาวะผู้น าของผู้บริหาร ปัจจัยความเหมาะสมด้านโครงสร้างของหน่วยงาน และ
ปัจจัยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีอิทธิพลต่อความความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาลใช้ใน 
การบริหารจัดการ โดยสามารถอธิบายรวมกันได้ร้อยละ 84 และ 3) ข้อเสนอแนะแนวทางในการน า
หลักธรรมาภิบาลบามาใช้ในการบริหารจัดการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้นคือ ผู้บริหารควรให้การสนับสนุน
ต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างจริงจัง เสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึก
สาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ส่งเสริมการน าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ก าหนดโครงสร้างและอัตราก าลังให้ชัดเจน รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานทุกขั้นตอน 
 จักรพงศ์ กุตเสนา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษา 
พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
องค์กร รองลงมาคือปัจจัยด้านกลยุทธ์ขององค์กร ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ และปัจจัยด้าน
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ผู้บริหาร ตามล าดับ มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 นารีรัตน์ ชื่นทรัพย์กุลเดชา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสี่  อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย 
พบว่า 1) ระดับประสิทธิผลการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองสี่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด 
จ านวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร และด้านที่อยู่ในระดับมาก มีจ านวน 5 ด้าน เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการบริหารจัดการ และด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย      
2) การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองสี่ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล
การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลคลองสี่ โดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับสูงและมีทิศทางความสัมพันธ์ทางบวก ที่ระดับนัย
สัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 
2.6  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการผู้วิจัยได้ก าหนด
กรอบแนวคิดดังนี้ ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านองค์การ 
ประกอบด้วย ภาวะผู้น า โครงสร้างองค์การ การกระจายอ านาจ และการประสานงานจากแนวคิดของ
กูลิค และเออร์วิค (1937) และตัวแปรตาม ประกอบด้วย การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่าตามแนวคิดของ ก.พ.ร. (2546) 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ                                       ตัวแปรตาม   

                            
 
         
ม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 - เพศ  
 - อายุ  
 - ระดับการศึกษา   
 - ประเภทข้าราชการ   
 - ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
  
 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
- ด้านหลักนิติธรรม 
- ด้านหลักคุณธรรม 
- ด้านหลักความโปร่งใส 
- ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
- ด้านหลักความรับผิดชอบ 
- ด้านหลักความคุ้มค่า 
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ภาพที่ 2.2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ปัจจัยด้านองค์การ 
 - ภาวะผู้น า 
- โครงสร้างองค์การ 
- การกระจายอ านาจ  
- การประสานงาน 

 
  
 



 
 

 
ภาพที่ 2.1  โครงสร้างการบริหารงานส านักงานอัยการสูงสุด 
ที่มา:  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการก าหนดอ านาจและหน้าที่ของ

หน่วยงานภายในของส านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555) 



  

 
 

บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานอัยการสูงสุด ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจัย
เป็นแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีการก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดประชากร 
กลุ่มตัวอย่าง และใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล เพ่ือท าการวิเคราะห์และสรุปผลให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4  การทดสอบเครื่องมือ 
 3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 3.1.1  ประชากร  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน สังกัดส านักงาน
อัยการสูงสุด ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ จ านวนทั้งสิ้น 564 คน 
 3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ข้าราชการ สังกัดส านักงานอัยการสูงสุด       
ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีศูนยร์าชการเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งได้มา
จากการสุ่มตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1)  ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967)          
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5 ดังนี้ 
 

   n  = N 
           1+N (e) 2  
 

   เมื่อ   n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
      N  = ขนาดของประชากร 
      e  = สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนได้ = 0.05 
   การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแทนค่า ได้ดังนี้ 
   n =               564  
     1 + 564(0.05)2 
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   n = 234.025 
 

   ดังนั้นเมื่อค านวณตามสูตรข้างต้นและต้องสุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 
235 ชุด 
  2)  การสุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้ได้เลือกสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) โดยแบ่งการสุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติงาน สังกัดส านักงาน
อัยการสูงสุด ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จ านวน
ทั้งสิ้น 564 คน จากกลุ่มข้าราชการ 15 กอง/ส านักงาน จากนั้นจึงท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตาม
สัดส่วนในแต่ละประเภทแล้วใช้การสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จนได้กลุ่มตัวอย่าง
ครบจ านวนทั้งสิ้น 235 คน โดยใช้สูตร ดังนี้ 
   กลุ่มตัวอย่างประชากร = 235 x ประชากรทั้งหมดในแต่ละประเภทบุคลากร 
                                                                                        564 
       
ตำรำงที่ 3.1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของแต่ละกอง/ส านัก     
                                

หน่วยงำน/กอง 
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

(หน่วย: คน) 
ส านักงานบริหารกิจการส านักงานอัยการสูงสุด 36 15 
ส านักงานตรวจสอบภายใน 7 3 
ส านักงานพัฒนาระบบบริหาร 7 3 
ส านักงานคณะกรรมการอัยการ 47 20 
ส านักงานต่างประเทศ 37 15 
ส านักงานที่ปรึกษากฎหมาย 40 17 
ส านักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ 38 16 
ส านักงานวิชาการ 56 23 
ส านักงานคดีกิจการส านักงานอัยการสูงสุด 34 14 
ส านักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 47 20 
ส านักงานคดีล้มละลาย 26 11 
ส านักงานยุติการด าเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ 28 12 
ส านักงานคดีปกครอง 89 37 
ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 28 12 
ส านักงานการสอบสวน 44 18 

รวม 564 235 
 
3.2  ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
 3.2.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ 
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  1)  ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทข้าราชการ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
  2) ปัจจัยด้านองค์การ ประกอบด้วย ภาวะผู้น า (Leadership) โครงสร้างองค์การ 
(Structure) การกระจายอ านาจ (Decentralization) และการประสานงาน (Coordinating)  
 3.2.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก ่การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ประกอบด้วย ด้านหลักนิติธรรม (Rule of Law) ด้านหลักคุณธรรม (Ethics) ด้านหลักความโปร่งใส 
(Transparency) ด้านหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ด้านหลักความรับผิดชอบ (Accountability) 
และด้านหลักความคุ้มค่า (Value for Money) 
 
3.3  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม โดยด าเนิน      
การสร้าง ดังนี้ 
 3.3.1  ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัจจัยหรือ
ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 
 3.3.2  รวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการสร้างแบบสอบถาม โดยศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ
วารสาร เอกสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
 3.3.3  สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับปัจจัยหรือ      
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง แล้วน าไปให้ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ       
การตรวจสอบและแนะน าข้อบกพร่องแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย ค าถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 
3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประเภทข้าราชการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบ
ปลายปิด (Close-End) 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์การมีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วยข้อค าถามด้านองค์การ จ าแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ภาวะผู้น า ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านการกระจายอ านาจ และด้านการประสานงาน โดยก าหนดค่า
คะแนนของช่วงน้ าหนักออกเป็น 5 ระดับ ตามแนวคิดของไลเคิร์ท (Likert’s Rating, 1970) มี
ความหมาย ดังนี้ 
  ระดับ  5 หมายถึง  ปัจจัยด้านองค์การมากท่ีสุด 
  ระดับ  4 หมายถึง  ปัจจัยด้านองค์การมาก 
  ระดับ  3  หมายถึง  ปัจจัยด้านองค์การปานกลาง 
  ระดับ  2 หมายถึง  ปัจจัยด้านองค์การน้อย  
  ระดับ  1   หมายถึง  ปัจจัยด้านองค์การน้อยที่สุด 
  เมื่อได้ค่าคะแนนความคิดเห็นของข้าราชการ ส านักงานอัยการสูงสุด แล้ว น ามาหา
ค่าเฉลี่ยจากนั้นน ามาแบ่งกลุ่ม มีเกณฑ์การให้คะแนน แบบมาตราส่วนการประมาณค่า (Rating Scale) 
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โดยการแบ่งระดับค่าเฉลี่ยออกเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดความกว้างของอันตรภาคชั้น ค านวณได้จาก
สูตร ดังนี้ (ปกรณ์ ธีรวณิชพันธุ์, 2550) 
  ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด =     ความกว้างของอันตรภาคชั้น 
              จ านวนชั้น 
  5 – 1    =       0.80 
    5   
 

  วิธีการแปลผลแบบทดสอบส่วนนี้ ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ได้ก าหนดความหมายของคะแนนเฉลี่ยของค าตอบโดยมีการแปลผลของคะแนนเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนี้ 
  4.21-5.00   หมายถึง ระดับปัจจัยด้านองค์การมากที่สุด  
  3.41-4.20   หมายถึง ระดับปัจจัยด้านองค์การมาก  
  2.61-3.40   หมายถึง ระดับปัจจัยด้านองค์การปานกลาง  
  1.81-2.60   หมายถึง  ระดับปัจจัยด้านองค์การน้อย  
  1.00-1.80   หมายถึง  ระดับปัจจัยด้านองค์การน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วยข้อค าถาม จ าแนกเป็น 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า โดยก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักออกเป็น 5 ระดับ 
ตามแนวคิดของไลเคิร์ท (Likert’s Rating Scale, 1970) มีความหมาย ดังนี้ 
  ระดับ  5   หมายถึง    การบริหารจัดการมากที่สุด    
  ระดับ  4   หมายถึง การบริหารจัดการมาก  
  ระดับ  3   หมายถึง การบริหารจัดการปานกลาง 
  ระดับ  2   หมายถึง การบริหารจัดการน้อย  
  ระดับ  1   หมายถึง การบริหารจัดการน้อยที่สุด   
  เมื่อได้ค่าคะแนนความคิดเห็นของข้าราชการ ส านักงานอัยการสูงสุด แล้วน ามาหา
ค่าเฉลี่ยจากนั้นน ามาแบ่งกลุ่ม มีเกณฑ์การให้คะแนน แบบมาตราส่วนการประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามวิธีทัศนคติแบบไลเคิร์ท (Likert’s Rating Scale, 1970) โดยมีวิธีคิด ดังนี้ 
 

  ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด =     ความกว้างของอันตรภาคชั้น 
   จ านวนชั้น  
 

  5 – 1    =     0.80 
    5 
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  วิธีการแปรผลแบบทดสอบส่วนนี้ ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ได้ก าหนดความหมายของคะแนนเฉลี่ยของค าตอบโดยมีการแปลผลของคะแนนเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนี้ 
  4.21-5.00   หมายถึง   ระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุด 
  3.41-4.20   หมายถึง   ระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมาก  
  2.61-3.40   หมายถึง   ระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลปานกลาง 
  1.81-2.60   หมายถึง   ระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลน้อย  
  1.00-1.80   หมายถึง   ระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลน้อยที่สุด 
  เกณฑ์ในการแปลผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ปัจจัยด้านองค์การกับการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
  มากกว่า  0.91 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก 
  0.71-0.90 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสูง  
  0.30-0.70 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
  น้อยกว่า 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 
  ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัญหา และข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น
อ่ืนๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open Ended Questions) 
 
3.4  กำรทดสอบเครื่องมือ 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพ่ือการวิจัยไปทดสอบหาความเที่ยงตรง
และความเชื่อม่ันของเครื่องมือ ดังนี้ 
 3.4.1  การหาความเที่ยงตรง (Validity)  
  น าร่างแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม จากนั้นน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
3 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความครอบคลุม
ของเนื้อหา จากนั้นน าร่างแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ของผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) มีสูตรในการหาค่า ดังนี้ 
 

  สูตร  IOC R 
                  N 
  เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง 
   R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
   N  แทน จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

  โดยที่ +1 แน่ใจว่าสอดคล้อง 
    0 ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
    -1 แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 
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  และเลือกค่าที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 ส่วนที่มีค่าน้อยกว่า 
0.6 น ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3.4.2  การหาความเชื่อมั่น (Reliability) 
  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับข้าราชการ
ส านักงานอัยการสูงสุด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าผลการตอบแบบสอบถามไปหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นเป็นรายข้อ (Item Analysis) ด้วยวิธี
ของ Pearson Correlation Coefficient และวิเคราะห์ความเชื่อมั่นรายด้าน และโดยภาพรวมใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach อ้างถึงใน เชาว์ อินใย, 2543) เป็นสถิติวิเคราะห์ที่    
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient) ไม่ต่ ากว่า 0.70 ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อย่างมีนัยส าคัญ โดยมีสูตรค านวณ ดังนี้  
 

  = 1k
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  เมื่อ   แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
   k แทน จ านวนข้อค าถาม 
    2

iS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 

   2xS  แทน ค่าแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 เพ่ือให้แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่จะน ามาใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตำรำงท่ี 3.2  ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถำม ค่ำควำมเชื่อม่ัน (Alpha) 

ปัจจัยด้ำนองค์กำร 
ภาวะผู้น า 0.9383 
โครงสร้างองค์การ 0.8613 
การกระจายอ านาจ 0.8772 
การประสานงาน 0.8651 

รวมปัจจัยด้ำนองค์กำร 0.8854 
กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

ด้านหลักนิติธรรม 0.9138 
ด้านหลักคุณธรรม 0.8027 
ด้านหลักความโปร่งใส 0.7979 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม 0.8135 
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ตำรำงท่ี 3.2  (ต่อ) 
 

แบบสอบถำม ค่ำควำมเชื่อม่ัน (Alpha) 
ด้านหลักความรับผิดชอบ 0.8772 
ด้านหลักความคุ้มค่า 0.8613 

รวมกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 0.8444 
 
น าแบบสอบถามมาปรับปรุง แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ

พิจารณาจัดพิมพ์และน าไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
 

3.5  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปยังข้าราชการ ส านักงานอัยการสูงสุด จ านวน
ทั้งสิ้น 235 ชุด และติดตามเก็บรวบรวมกลับน ามาประมวลผล โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 3.5.1  ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถาม จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กราบเรียนอัยการสูงสุด 
เพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 3.5.2  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปแจกให้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 3.5.3  ผู้วิจัยรับแบบสอบถามกลับคืน แล้วท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบใน
แบบสอบถามและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป  
 
3.6  กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
ดังนี้ 
 3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประเภทข้าราชการ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) เพ่ือใช้บรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์ โดยใช้ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean หรือ X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) 
 3.6.2  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์การและข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลัก      
ธรรมาภิบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean หรือ X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation หรือ S.D.)  
 3.6.3  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์โดย การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แบบ    
เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์การกับ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, 0.01 โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
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  มากกว่า  0.91 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก 
 0.71-0.90 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสูง  

 0.30-0.70 หมายถึง  มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
 น้อยกว่า 0.30 หมายถึง  มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านองค์การและการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล จากข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานอัยการสูงสุดซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิ เรกฤทธิ์  ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง               
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ดังนี้  

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  
ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านองค์การ 
ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์การกับการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  
 การเก็บข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทข้าราชการ และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละของข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 87 37.02 
หญิง 148 62.98 

รวม 235 100 
2. อายุ   

น้อยกว่า 35 ปี 82 34.89 
35 ปี - 45 ปี 88 37.45 
มากกว่า 45 ปีขึ้นไป 65 27.66 

รวม 235 100 
3. ระดับการศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตรี  27 11.49 
ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 112 47.66 
สูงกว่าปริญญาตรี 96 40.85 

รวม 235 100 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
4. ประเภทข้าราชการ    

ข้าราชการอัยการ 79 33.62 
ข้าราชการธุรการ 156 66.38 

รวม 235 100 
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

น้อยกว่า 10 ปี 113 48.08 
10 ปี - 20 ปี  70 29.79 
มากว่า 20 ปีขึ้นไป 52 22.13 

รวม 235 100 
  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลในตารางที่ 4.1 สรุปได้ดังนี้ 
 เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 235 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.98 และ
เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 37.02 
 อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 35-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.45 รองลงมามีอายุ
น้อยกว่า 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.89 และมีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 27.66 
 ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 47.66 รองลงมาส าเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 40.85 
และส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 11.49 
 ประเภทข้าราชการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นข้าราชการธุรการ คิดเป็นร้อยละ 66.38 
และเป็นข้าราชการอัยการ คิดเป็นร้อยละ 33.62 
 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
น้อยกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.08 รองลงมามีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี คิดเป็น               
ร้อยละ 29.79 และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 22.13 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านองค์การ  
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านองค์การของข้าราชการส านักงานอัยการสูงสุด ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้น า ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านการกระจายอ านาจ และด้าน
การประสานงาน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านองค์การมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.2  สรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยด้านองค์การของ
ส านักงานอัยการสูงสุด โดยภาพรวม 

 

ปัจจัยด้านองค์การโดยภาพรวม 
ระดับปัจจัยด้านองค์การ 
X  S.D. แปลผล 

1. ด้านภาวะผู้น า 4.03 0.84 มาก 
2. ด้านโครงสร้างองค์การ 3.78 0.76 มาก 
3. ด้านการกระจายอ านาจ 3.97 0.72 มาก 
4. ด้านการประสานงาน 4.11 0.75 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.97 0.77 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ระดับปัจจัยด้านองค์การของส านักงานอัยการสูงสุด โดยภาพรวม
ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.97, S.D. = 0.77)  
 เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ระดับปัจจัยด้านองค์การด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับ
แรก คือ ด้านการประสานงาน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.11, S.D. = 0.75) รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้น า 
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.84) และด้านการกระจายอ านาจอยู่ในระดับมาก ( X = 3.97, 
S.D. = 0.72) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านโครงสร้างองค์การ อยู่ในระดับมาก          
( X = 3.78, S.D. = 0.76) 
 
ตารางที่ 4.3  ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยด้านองค์การของ

ส านักงานอัยการสูงสุด ด้านภาวะผู้น า 
 

 

ปัจจัยด้านองค์การ 
ระดับปัจจัยด้านองค์การ 
X  S.D. แปลผล 

ด้านภาวะผู้น า    
1. ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

เสมอ 4.21 0.70 มากที่สุด 
2. ท่านมักมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารงานเสมอ 3.99 0.98 มาก 
3. ท่านสามารถโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ 3.89 0.82 มาก 
4. ท่านสามารถให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอๆ 4.03 0.90 มาก 
5. ท่านสามารถจูงใจหรือกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานด้วย           

ความซื่อสัตย์ สุจริต 4.01 0.78 มาก 
รวมด้านภาวะผู้น า 4.03 0.84 มาก 
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 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ระดับปัจจัยด้านองค์การของส านักงานอัยการสูงสุด ด้านภาวะผู้น า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.84) 
 เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับปัจจัยด้าน
องค์การ ด้านภาวะผู้น าที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ข้อ 1 ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นใน
การปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาเสมออยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.21, S.D. = 0.70) รองลงมา คือ  
ข้อ 4 ท่านสามารถให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอๆ อยู่ในระดับมาก (X = 4.03, 
S.D. = 0.90) และสุดท้าย คือ ข้อ 5 ท่านสามารถจูงใจหรือกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริตอยู่ในระดับมาก ( X = 4.01, S.D. = 0.78) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ข้อ 3 ท่านสามารถโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจอยู่ในระดับมาก               
( X = 3.89, S.D. = 0.82) 
   
ตารางที่ 4.4  ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยด้านองค์การของ

ส านักงานอัยการสูงสุด ด้านโครงสร้างองค์การ 
 

ปัจจัยด้านองค์การ 
ระดับปัจจัยด้านองค์การ 
X  S.D. แปลผล 

ด้านโครงสร้างองค์การ 
6. หน่วยงานของท่านก าหนดโครงสร้างองค์การตามสายการบังคับ

บัญชา 3.12 0.84 ปานกลาง 
7. หน่วยงานของท่านมีการก าหนดอ านาจหน้าที่และภาระงานไว้อย่าง

ชัดเจน 4.16 0.76 มาก 
8. หน่วยงานของท่านมีการมอบหมายงานให้คนที่มีความรู้

ความสามารถเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 3.38 0.67 ปานกลาง 
9. หน่วยงานของท่านมีบุคลากรเพียงพอกับขนาดขององค์การและ

ภาระงาน 4.15 0.75 มาก 
10. หน่วยงานของท่านมีการแบ่งงานกันท าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ

องค์การ 4.09 0.79 มาก 
รวมด้านโครงสร้างองค์การ 3.78 0.76 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ระดับปัจจัยด้านองค์การของส านักงานอัยการสูงสุด ด้านโครงสร้าง
องค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.78, S.D. = 0.76) 
 เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับปัจจัยด้าน
องค์การ ด้านโครงสร้างองค์การที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ข้อ 7 หน่วยงานของท่านมี      
การก าหนดอ านาจหน้าที่และภาระงานไว้อย่างชัดเจน อยู่ในมาก ( X = 4.16 S.D. = 0.76) รองลงมา 
คือ ข้อ 9 หน่วยงานของท่านมีบุคลากรเพียงพอกับขนาดขององค์การและภาระงาน อยู่ในระดับมาก   
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( X = 4.15, S.D. = 0.75) และ ข้อ 10 สุดท้าย คือ หน่วยงานของท่านมีการแบ่งงานกันท าเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การอยู่ในระดับมาก ( X = 4.09, S.D. = 0.79) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ข้อ 6 หน่วยงานของท่านก าหนดโครงสร้างองค์การตามสายการบังคับบัญชาอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.12, S.D. = 0.84)  

  
ตารางที่ 4.5  ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยด้านองค์การของ

ส านักงานอัยการสูงสุด  ด้านการกระจายอ านาจ 
  

ปัจจัยด้านองค์การ 
ระดับปัจจัยด้านองค์การ 
X  S.D. แปลผล 

ด้านการกระจายอ านาจ 
11. ท่านมีโอกาสรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานเท่าเทียมกับ

คนอ่ืน 4.22 0.71 มากที่สุด 
12. ท่านสามารถใช้อ านาจหน้าที่ตามขอบเขตท่ีได้รับมอบหมาย

อย่างอิสระ 4.05 0.69 มาก 
13. ท่านมีอ านาจในการตัดสินใจเพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ 4.14 0.78 มาก 
14. ท่านสามารถด าเนินกิจกรรม และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้             

ด้วยตนเอง 3.40 0.62 ปานกลาง 
15. ท่านเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจในการท างาน 4.06 0.80 มาก 

รวมด้านการกระจายอ านาจ 3.97 0.72 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ระดับปัจจัยด้านองค์การของส านักงานอัยการสูงสุด ด้านการกระจาย
อ านาจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.97, S.D. = 0.72) 
 เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อระดับปัจจัย
ด้านองค์การ ด้านการกระจายอ านาจที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ข้อ 11 ท่านมีโอกาส
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานเท่าเทียมกับคนอ่ืน อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.22, S.D. = 0.71) 
รองลงมา คือ ข้อ 13 ท่านมีอ านาจในการตัดสินใจเพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.1, S.D. = 0.78) และสุดท้าย คือ ข้อ 15 ท่านเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้   
ดุลยพินิจในการท างาน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 0.80) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ข้อ 14 ท่านสามารถด าเนินกิจกรรมและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.40, S.D. = 0.62) 
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ตารางที่ 4.6  ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยที่ด้านองค์การของ
ส านักงานอัยการสูงสุด ด้านการประสานงาน 

 

ปัจจัยด้านองค์การ 
ระดับปัจจัยด้านองค์การ 
X  S.D. แปลผล 

ด้านการประสานงาน 
16. หน่วยงานของท่านมีประสานงานทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ 4.14 0.73 มาก 
17. ท่านมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ 4.15 0.80 มาก 
18. ท่านได้รับความร่วมมือในการประสานงานกับเพ่ือนร่วมงานเป็น

อย่างดี 4.06 0.71 มาก 
19. ท่านมีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อประสานงานที่สะดวกรวดเร็ว 4.08 0.78 มาก 
20. ท่านมีอุปกรณ์ที่เพียงพอในการติดต่อประสานงาน 4.12 0.72 มาก 

รวมด้านการประสานงาน 4.11 0.75 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ระดับปัจจัยด้านองค์การของส านักงานอัยการสูงสุด ด้าน             
การประสานงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.11, S.D. = 0.75) 
 เมื่อพิจารณาตามรายข้อจะพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับปัจจัยด้าน
องค์การ ด้านการประสานงาน ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ข้อ 17 ท่านมีการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.15, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ ข้อ 16 หน่วยงาน
ของท่านมีประสานงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.14, S.D. = 0.73) 
และสุดท้าย คือ ข้อ 20 ท่านมีอุปกรณ์ที่เพียงพอในการติดต่อประสานงาน อยู่ในระดับมาก (X = 4.12, 
S.D. = 0.72) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 18 ท่านได้รับความร่วมมือในการประสานงาน
กับเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 0.71) 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

จากการวิเคราะห์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของส านักงานอัยการสูงสุด 
ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการ
มีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.7  สรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ของส านักงานอัยการสูงสุด โดยภาพรวม 

 
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยภาพรวม 
ระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

X  S.D. แปลผล 
1. ด้านหลักนิติธรรม 4.21 0.70 มากที่สุด 
2. ด้านหลักคุณธรรม 4.14 0.65 มาก 
3. ด้านหลักความโปร่งใส 4.12 0.75 มาก 
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 3.55 0.75 มาก 
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 4.11 0.73 มาก 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 4.02 0.82 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.03 0.73 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของส านักงาน
อัยการสูงสุด โดยภาพรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.73)  
 เมื่อพิจารณาตามรายด้านจะพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ด้านหลักนิติธรรม อยู่ในระดับ     
มากที่สุด ( X = 4.21, S.D. = 0.70) รองลงมา คือ ด้านหลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.14, 
S.D. = 0.65) และด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก ( X = 4.12, S.D. = 0.75) ตามล าดับ     
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55, S.D. = 0.75)  
 
ตารางที่ 4.8  ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล ของส านักงานอัยการสูงสุด ด้านหลักนิติธรรม 
 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ระดับการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

X  S.D. แปลผล 
ด้านหลักนิติธรรม 
1. หน่วยงานของท่านบริหารจัดการโดยยึดถือกฎ ระเบียบเป็นหลัก 4.26 0.64 มากที่สุด 
2. หน่วยงานของท่านบริหารจัดการด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 4.17 0.68 มาก 
3. หน่วยงานของท่านมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม 4.22 0.76 มากที่สุด 
4. หน่วยงานของท่านบริหารจัดการงานด้วยความยุติธรรม 4.13 0.75 มาก 
5. หนว่ยงานของท่านบริหารจัดการงานต่างๆ โดยถือหลักความ          

เท่าเทียมกันของประชาชนเสมอ  4.28 0.69 มากที่สุด 
รวมด้านหลักนิติธรรม 4.21 0.70 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของส านักงาน
อัยการสูงสุด ด้านหลักนิติธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.21, S.D. = 0.70)  
 เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักนิติธรรม ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ข้อ 5 หน่วยงาน
ของท่านบริหารจัดการงานต่างๆ โดยถือหลักความเท่าเทียมกันของประชาชนเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด   
( X = 4.28, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ ข้อ 1 หน่วยงานของท่านบริหารจัดการโดยยึดถือกฎระเบียบ
เป็นหลัก อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.26, S.D. = 0.64) และข้อ 3 หน่วยงานของท่านมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเป็นธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.22, S.D. = 0.76) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 4 หน่วยงานของท่านบริหารจัดการงานด้วยความยุติธรรม อยู่ในระดับมาก        
( X = 4.13, S.D. = 0.75)  
 
ตารางที่ 4.9  ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล ของส านักงานอัยการสูงสุด ด้านหลักคุณธรรม  
 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ระดับการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

X  S.D. แปลผล 
ด้านหลักคุณธรรม 
6. ท่านบริหารจัดการงานโดยยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน   
4.17 0.64 มาก 

7. ท่านบริหารจัดการงานด้วยความซื่อสัตย์ 4.16 0.62 มาก 
8. ท่านบริหารจัดการงานโดยสุจริตบนพื้นฐานของศีลธรรมจริยธรรม 4.12 0.61 มาก 
9. ท่านบริหารจัดการงานอย่างมีระเบียบวินัย 4.13 0.69 มาก 
10. ท่านบริหารจัดการงานด้วยความจริงใจ 4.11 0.67 มาก 

รวมด้านหลักคุณธรรม 4.14 0.65 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของส านักงาน
อัยการสูงสุด ด้านหลักคุณธรรมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.14, S.D. = 0.65)  
 เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักคุณธรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ข้อที่ 6 ท่าน
บริหารจัดการงานโดยยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.17, S.D. = 0.64) รองลงมา คือ ข้อ 7 ท่านบริหารจัดการงานด้วยความซื่อสัตย์ 
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.16, S.D. = 0.62) และข้อ 9 ท่านบริหารจัดการงานอย่างมีระเบียบวินัย      
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.13, S.D. = 0.69) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 10 ท่าน
บริหารจัดการงานด้วยความจริงใจ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.11, S.D. = 0.67)  
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ตารางที่ 4.10  ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ของส านักงานอัยการสูงสุด ด้านหลักความโปร่งใส 

 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ระดับการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

X  S.D. แปลผล 
ด้านหลักความโปร่งใส 
11. หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่าง

สม่ าเสมอ 4.08 0.75 มาก 
12. หน่วยงานของท่านมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้รับบริการ 4.15 0.76 มาก 
13. การบริหารจัดการของท่านประชาชนสามารถรู้ข้ันตอนการติดต่อ

งานเป็นอย่างดี 4.10 0.73 มาก 
14. การบริหารจัดการของท่านมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง

ตรงไปตรงมา  4.16 0.72 มาก 
15. การบริหารจัดการของท่านมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบ

ความถูกต้องได้ 4.09 0.79 มาก 
รวมด้านหลักความโปร่งใส 4.12 0.75 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของส านักงาน
อัยการสูงสุด ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก ( X = 4.12, S.D. = 0.75)  
 เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความโปร่งใส ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ข้อที่ 14 
การบริหารจัดการของท่านมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.16, 
S.D. = 0.72) รองลงมา คือ ข้อ 12 หน่วยงานของท่านมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.15, S.D. = 0.76) และข้อ 13 การบริหารจัดการของท่าน
ประชาชนสามารถรู้ขั้นตอนการติดต่องานเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก ( X = 4.10, S.D. = 0.73) 
ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 11 หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
อย่างสม่ าเสมอ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.08, S.D. = 0.75) 
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ตารางที่ 4.11  ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ของส านักงานอัยการสูงสุด ด้านหลักการมีส่วนร่วม 

 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ระดับการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

X  S.D. แปลผล 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
16. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมแสดงทัศนะใน 

การบริหารงาน  3.98 0.74 มาก 
17. หน่วยงานของท่านมีการวางระบบการรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ 3.20 0.87 ปานกลาง 
18. ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในปัญหาส าคัญๆ เสมอ 3.52 0.68 มาก 
19. ท่านมีโอกาสได้ร่วมเสนอปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน

ในหน่วยงาน 3.70 0.82 มาก 
20. ท่านบริหารจัดการโดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมรับรู้ใน

ปัญหาส าคัญ 3.37 0.65 ปานกลาง 
รวมด้านหลักการมีส่วนร่วม 3.55 0.75 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของส านักงาน
อัยการสูงสุด ด้านหลักการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.55, S.D. = 0.75)  
 เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักการมีส่วนร่วม ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ข้อ 16 
หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมแสดงทัศนะในการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก (X = 3.98, 
S.D. = 0.74) รองลงมา คือ ข้อ 19 ท่านมีโอกาสได้ร่วมเสนอปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน
ในหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.70, S.D. = 0.82) และข้อ 18 ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
ปัญหาส าคัญๆ เสมอ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.52, S.D. = 0.68) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
คือ ข้อ 17 หน่วยงานของท่านมีการวางระบบการรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์  อยู่ในระดับปานกลาง            
( X = 3.20, S.D. = 0.87)  
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ตารางท่ี 4.12  ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของส านักงานอัยการสูงสุด ด้านหลักความรับผิดชอบ 

 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ระดับการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
X  S.D. แปลผล 

ด้านหลักความรับผิดชอบ 
21. ท่านบริหารจัดการโดยตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนเอง 4.23 0.70 มากที่สุด 
22. ท่านบริหารจัดการด้วยความส านึกในความรับผิดชอบต่อ            

สังคมเสมอ 4.05 0.67 มาก 
23. ท่านมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 4.14 0.77 มาก 
24. ท่านกล้ายอมรับต่อผลดีผลเสียที่เกิดจากการกระท าของ             

ตนเองเสมอ 4.08 0.73 มาก 
25. ท่านยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างของเพ่ือนร่วมงาน 4.06 0.80 มาก 

รวมด้านหลักความรับผิดชอบ 4.11 0.73 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของส านักงาน
อัยการสูงสุด ด้านหลักความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.11, S.D. = 0.73)  
 เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความรับผิดชอบ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ข้อ 21 ท่าน
บริหารจัดการโดยตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.23, S.D. = 0.70) 
รองลงมา คือ ข้อ 23 ท่านมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อยู่ในระดับมาก ( X = 4.14, 
S.D. = 0.77) และข้อ 24 ท่านกล้ายอมรับต่อผลดีผลเสียที่เกิดจากการกระท าของตนเองเสมอ อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.08, S.D. = 0.73) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 22 ท่านบริหาร
จัดการด้วยความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.05, S.D. = 0.67)  
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ตารางที่ 4.13  ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ของส านักงานอัยการสูงสุด ด้านหลักความคุ้มค่า 

 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ระดับการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
X  S.D. แปลผล 

 

ด้านหลักความคุ้มค่า    
26. ท่านบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเสมอ 4.05 0.86 มาก 
27. ท่านบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ 3.91 0.93 มาก 
28. ท่านบริหารจัดการงานโดยจัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็น

ตามล าดับ 4.04 0.77 มาก 
29. ท่านบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นให้เกิดความประหยัด  4.02 0.72 มาก 
30. ท่านบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม 4.09 0.84 มาก 
รวมด้านหลักความคุ้มค่า 4.02 0.82 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของส านักงาน
อัยการสูงสุด ด้านหลักความคุ้มค่าอยู่ในระดับมาก ( X = 4.02, S.D. = 0.82)  
 เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความคุ้มค่า ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ข้อ 30 ท่าน
บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก   
( X = 4.09, S.D. = 0.84) รองลงมา คือ ข้อ 26 ท่านบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเสมอ อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.05, S.D. = 0.86) และข้อ 28 ท่านบริหารจัดการงานโดยจัดล าดับความส าคัญและ
ความจ าเป็นตามล าดับ ( X = 4.04, S.D. = 0.77) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 27
ท่านบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.91, 
S.D. = 0.93)  
 ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการตามหลัก   
ธรรมาภิบาล ของส านักงานอัยการสูงสุด  
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ตารางที่ 4.14  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) และค่า p–value ระหว่างปัจจัยด้านองค์การกับ      
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด โดยภาพรวม 

 
ปัจจัยด้านองค์การ หลักธรรมาภิบาล r p-value ความสัมพันธ์ 

โดยภาพรวม 

ด้านหลักนิติธรรม 0.534** 0.000 ปานกลาง 
ด้านหลักคุณธรรม 0.626** 0.000 ปานกลาง 
ด้านหลักความโปร่งใส 0.480** 0.000 ปานกลาง 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม 0.542** 0.000 ปานกลาง 
ด้านหลักความรับผิดชอบ 0.503** 0.000 ปานกลาง 
ด้านหลักความคุ้มค่า 0.995** 0.000 สูงมาก 

 โดยรวม 0.815** 0.000 สูง 
 
** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 
ตารางที่ 4.14  ผลการวิเคราะหข์้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าปัจจัยด้านองค์การใน

ภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
อัยการสูงสุดโดยรวม (ค่า r = 0.815, p-value = 0.000) และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ปัจจัยด้านองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานอัยการสูงสุดทุกด้าน ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบและด้านหลักความคุ้มค่า ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านองค์การ ด้านภาวะผู้น า มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด 

 
ตารางที่ 4.15  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) และค่า p-value ระหว่างปัจจัยด้านองค์การด้านภาวะ

ผู้น ากับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด 
 

 

ปัจจัยด้านองค์การ หลักธรรมาภิบาล r p-value ความสัมพันธ์ 
 
 

ด้านภาวะผู้น า 

ด้านหลักนิติธรรม 0.547** 0.000 ปานกลาง 
ด้านหลักคุณธรรม 0.561** 0.000 ปานกลาง 
ด้านหลักความโปร่งใส 0.528** 0.000 ปานกลาง 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม 0.411** 0.000 ปานกลาง 
ด้านหลักความรับผิดชอบ 0.342** 0.000 ปานกลาง 
ด้านหลักความคุ้มค่า 0.544** 0.000 ปานกลาง 

 โดยรวม 0.629** 0.000 ปานกลาง 
 
** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าปัจจัยด้านองค์การ 
ด้านภาวะผู้น า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ของส านักงานอัยการสูงสุดโดยรวม (ค่า r = 0.629, p-value = 0.000) และเมื่อแยกพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านองค์การ ด้านภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุดทุกด้าน ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม       
ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า         
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การมีความสัมพันธ์กับการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด 

 
ตารางท่ี 4.16  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) และค่า p-value ระหว่างปัจจัยด้านองค์การ ด้านโครงสร้าง

องค์การกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด 
 
 

ปัจจัยด้านองค์การ หลักธรรมาภิบาล r p-value ความสัมพันธ์ 
 
 

ด้านโครงสร้างองค์การ 

ด้านหลักนิติธรรม 0.535** 0.000 ปานกลาง 
ด้านหลักคุณธรรม 0.628** 0.000 ปานกลาง 
ด้านหลักความโปร่งใส 0.483** 0.000 ปานกลาง 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม 0.545** 0.000 ปานกลาง 
ด้านหลักความรับผิดชอบ 0.505** 0.000 ปานกลาง 
ด้านหลักความคุ้มค่า 0.994** 0.000 สูงมาก 

โดยรวม 0.818** 0.000 สูง 
 
** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

ตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าปัจจัยด้านองค์การ 
ด้านโครงสร้างองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของส านักงานอัยการสูงสุดโดยรวม (ค่า r = 0.818, p-value = 0.000) และเมื่อแยกพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุดทุกด้าน ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลัก
คุณธรรม ด้านหลักความโปร่ง ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบและด้านหลัก      
ความคุ้มค่า ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านองค์การ ด้านการกระจายอ านาจ มีความสัมพันธ์กับการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด 
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ตารางที่ 4.17  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) และค่า p-value ระหว่างปัจจัยด้านองค์การ ด้าน      
การกระจายอ านาจกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการ
สูงสุด 

 
ปัจจัยด้านองค์การ หลักธรรมาภิบาล r p-value ความสัมพันธ์ 

 
 

ด้านการกระจายอ านาจ 

ด้านหลักนิติธรรม 0.348** 0.000 ปานกลาง 
ด้านหลักคุณธรรม 0.382** 0.000 ปานกลาง 
ด้านหลักความโปร่งใส 0.252** 0.000 ต่ า 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม 0.241** 0.000 ต่ า 
ด้านหลักความรับผิดชอบ 0.999** 0.000 สูงมาก 
ด้านหลักความคุ้มค่า 0.502** 0.000 ปานกลาง 

 โดยรวม 0.480** 0.000 ปานกลาง 
 
** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าปัจจัยด้านองค์การ 
ด้านการกระจายอ านาจ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุดโดยรวม (ค่า r = 0.480, p-value = 0.000) และเมื่อแยก
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านองค์การ ด้านการกระจายอ านาจ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุดทุกด้าน ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม 
ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบและด้าน
หลักความคุ้มค่า ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านองค์การ ด้านการประสานงาน มีความสัมพันธ์กับการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด 
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ตารางที่ 4.18  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) และค่า p-value ระหว่างปัจจัยด้านองค์การ ด้าน       
การประสานงานกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการ
สูงสุด 

 
ปัจจัยด้านองค์การ หลักธรรมาภิบาล r p-value ความสัมพันธ์ 

 
 

ด้านการประสานงาน 

ด้านหลักนิติธรรม 0.567** 0.000 ปานกลาง 
ด้านหลักคุณธรรม 0.641** 0.000 ปานกลาง 
ด้านหลักความโปร่งใส 0.583** 0.000 ปานกลาง 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม 0.595** 0.000 ปานกลาง 
ด้านหลักความรับผิดชอบ 0.462** 0.000 ปานกลาง 
ด้านหลักความคุ้มค่า 0.772** 0.000 สูง 

 โดยรวม 0.799** 0.000 สูง 
 
** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าปัจจัยด้านองค์การ 
ด้านการประสานงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของส านักงานอัยการสูงสุดโดยรวม (ค่า r = 0.799, p-value = 0.000) และเมื่อแยกพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านองค์การ ด้านการประสานงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุดทุกด้าน ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม 
ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบและด้านหลักความคุ้มค่า         
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

   
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ

ส านักงานอัยการสูงสุด” โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
องค์การกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด 3) เพ่ือเสนอแนะ
แนวทางในการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการบริหารจัดการของส านักงานอัยการสูงสุด โดย
กลุ่มประชากรคือข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิม      
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 235 คน โดยการใช้สูตรของยามาเน่ (Taro Yamane) และท าการเลือกด้วย
การสุ่มแบบแบ่งชั้นและสุ่มตัวอย่างแบบง่ายในแต่ละชั้นจากประชากรทั้งหมด จ านวน 564 คน โดย
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมติฐานด้วยค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation) ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 5.1  สรุปผลการวิจัย 
 5.2  อภิปรายผล 
 5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานอัยการสูงสุด สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 5.1.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
 เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 235 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.98 
และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 37.02 
 อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 35- 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.45 รองลงมามี
อายุน้อยกว่า 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.89 และมีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 27.66 
 ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 47.66 รองลงมาส าเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 40.85 
และส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 11.49 
 ประเภทข้าราชการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นข้าราชการธุรการ คิดเป็น        
ร้อยละ 66.38 และเป็นข้าราชการอัยการ คิดเป็นร้อยละ 33.62 
 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน น้อยกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.08 รองลงมามีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 29.79 และมรีะยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 22.13 
 5.1.2  ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยด้านองค์การ 
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 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยด้านองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.97, 
S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับปัจจัยด้าน
องค์การด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ด้านการประสานงาน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.11, 
S.D. = 0.75) รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้น า อยู่ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.84) และด้าน    
การกระจายอ านาจอยู่ในระดับมาก ( X = 3.97, S.D. = 0.72) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
คือ ด้านโครงสร้างองค์การ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.78, S.D. = 0.76) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 
แต่ละด้านปรากฏ ดังนี้ 
 1)  ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยด้านองค์การของส านักงานอัยการสูงสุด ด้านภาวะ
ผู้น า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.84) เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับปัจจัยด้านองค์การ ด้านภาวะผู้น าที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก 
คือ ข้อ 1 ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาเสมออยู่ในระดับมากที่สุด 
( X = 4.21, S.D. = 0.70) รองลงมา คือ ข้อ 4 ท่านสามารถให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใต้บังคับ 
บัญชาเสมอๆ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.03, S.D. = 0.90) และสุดท้าย คือ ข้อ 5 ท่านสามารถจูงใจ
หรือกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในระดับมาก (X  = 4.01, S.D. = 0.78) 
ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 3 ท่านสามารถโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
ด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.89, S.D. = 0.82) 
 2)  ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยด้านองค์การของส านักงานอัยการสูงสุด ด้าน
โครงสร้างองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.78, S.D = 0.76) เมื่อพิจารณาตามรายข้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับปัจจัยด้านองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ข้อ 7 หน่วยงานของท่านมีการก าหนดอ านาจหน้าที่และภาระงานไว้
อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.16, S.D. = 0.76) รองลงมา คือ ข้อ 9 หน่วยงานของท่านมี
บุคลากรเพียงพอกับขนาดขององค์การและภาระงาน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.15, S.D. = 0.75) และ
ข้อสุดท้าย คือ ข้อ 10 หน่วยงานของท่านมีการแบ่งงานกันท าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.09, S.D. = 0.79) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 6 หน่วยงานของ
ท่านก าหนดโครงสร้างองค์การตามสายการบังคับบัญชาอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.12, S.D. = 0.84) 
 3)  ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยด้านองค์การของส านักงานอัยการสูงสุด ด้าน     
การกระจายอ านาจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.97, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาตามรายข้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อระดับปัจจัยด้านองค์การ ด้านการกระจายอ านาจที่
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ข้อ 11 ท่านมีโอกาสรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานเท่าเทียม
กับคนอ่ืน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.22, S.D. = 0.71) รองลงมา คือ ข้อ 13 ท่านมีอ านาจใน     
การตัดสินใจเพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.1, S.D. = 0.78) 
และสุดท้าย คือ ข้อ 15 ท่านเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจในการท างาน อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.06, S.D. = 0.80) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 14 ท่านสามารถด าเนินกิจกรรม
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.40, S.D. = 0.62) 
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 4)  ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยด้านองค์การของส านักงานอัยการสูงสุด ด้าน     
การประสานงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.11, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาตามรายข้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับปัจจัยด้านองค์การ ด้านการประสานงาน ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ข้อ 17 ท่านมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.15, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ ข้อ 16 หน่วยงานของท่านมีการประสานงานทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.14, S.D. = 0.73) และสุดท้าย คือ ข้อ 20
ท่านมีอุปกรณ์ที่ เพียงพอในการติดต่อประสานงาน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.12, S.D. = 0.72) 
ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือข้อ 18. ท่านได้รับความร่วมมือในการประสานงานกับเพ่ือน
ร่วมงานเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 0.71) 
 5.1.3  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ต่อระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ด้านหลักนิติธรรม 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.21, S.D. = 0.70) รองลงมา คือ ด้านหลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก        
( X = 4.14, S.D. = 0.65) และด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก ( X = 4.12, S.D. = 0.75) 
ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55,        
S.D. = 0.75) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละด้านปรากฏผล ดังนี้ 
 1)  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
อัยการสูงสุด ด้านหลักนิติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.21, S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณา
ตามรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ด้านหลักนิติธรรม ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ข้อ 5 หน่วยงานของท่านบริหารจัดการงาน
ต่างๆ โดยถือหลักความเท่าเทียมกันของประชาชนเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.28, S.D. = 0.69) 
รองลงมา คือ ข้อ 1 หน่วยงานของท่านบริหารจัดการโดยยึดถือกฎ ระเบียบเป็นหลัก อยู่ในระดับ     
มากที่สุด ( X = 4.26, S.D. = 0.64) และข้อ 3 หน่วยงานของท่านมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง     
เป็นธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.22, S.D. = 0.76) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ข้อ 4 หน่วยงานของท่านบริหารจัดการงานด้วยความยุติธรรม อยู่ในระดับมาก (X = 4.13, S.D. = 0.75)  
 2)  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของส านักงาน
อัยการสูงสุด ด้านหลักคุณธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.14, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณา
ตามรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ด้านหลักคุณธรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ข้อ 6 ท่านบริหารจัดการงานโดยยึดมั่นใน
ความถูกต้องดีงามเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน อยู่ในระดับมาก (X = 4.17, S.D. = 0.64) 
รองลงมา คือ ข้อ 7 ท่านบริหารจัดการงานด้วยความซื่อสัตย์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.16, S.D. = 0.62) 
และข้อ 9 ท่านบริหารจัดการงานอย่างมีระเบียบวินัย อยู่ในระดับมาก ( X = 4.13, S.D. = 0.69) 
ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 10 ท่านบริหารจัดการงานด้วยความจริงใจ อยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.11, S.D. = 0.67) 
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 3)  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของส านักงาน
อัยการสูงสุด ด้านหลักความโปร่งใส โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.12, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณา
ตามรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ด้านหลักความโปร่งใส ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ข้อ 14 การบริหารจัดการของท่านมี      
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.16, S.D. = 0.72) รองลงมา 
คือ ข้อ 12 หน่วยงานของท่านมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ  อยู่ในระดับมาก         
( X = 4.15, S.D. = 0.76) และข้อ 13 การบริหารจัดการของท่านประชาชนสามารถรู้ขั้นตอนการติดต่อ
งานเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก ( X = 4.10, S.D. = 0.73) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ    
ข้อ 11 หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ อยู่ในระดับมาก (X = 4.08, 
S.D. = 0.75) 
 4)  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
อัยการสูงสุด ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.55, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณา
ตามรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ข้อ 16 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายเข้าร่วมแสดงทัศนะในการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.98, S.D. = 0.74) รองลงมา 
คือ ข้อ 19 ท่านมีโอกาสได้ร่วมเสนอปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานในหน่วยงาน อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.70, S.D. = 0.82) และข้อ 18 ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในปัญหาส าคัญๆ เสมอ      
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.52, S.D. = 0.68) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 17 หน่วยงาน
ของท่านมีการวางระบบการรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.20, S.D. = 0.87)  
 5)  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
อัยการสูงสุด ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.11, S.D. = 0.73)        
เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความรับผิดชอบ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ข้อ 21 ท่านบริหาร
จัดการโดยตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.23, S.D. = 0.70) รองลงมา 
คือ ข้อ 23 ท่านมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อยู่ในระดับมาก (X = 4.14, S.D. = 0.77) 
และข้อ 24 ท่านกล้ายอมรับต่อผลดีผลเสียที่เกิดจากการกระท าของตนเองเสมอ อยู่ในระดับมาก          
( X = 4.08, S.D. = 0.73) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 22 ท่านบริหารจัดการด้วย
ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.05, S.D. = 0.67)  
 6)  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของส านักงาน
อัยการสูงสุด ด้านหลักความคุ้มค่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.02, S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณา
ตามรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ด้านหลักความคุ้มค่า ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ข้อ 30 ท่านบริหารจัดการและใช้ทรัพยากร
ที่มีอย่างจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.09, S.D. = 0.84) 
รองลงมา คือ ข้อ 26 ท่านบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเสมอ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.05,     
S.D. = 0.86) และข้อ 28 ท่านบริหารจัดการงานโดยจัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็นตามล าดับ 
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(X = 4.04, S.D. = 0.77) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 27 ท่านบริหารจัดการงบประมาณ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.91, S.D. = 0.93)  
 5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านองค์การ ด้านภาวะผู้น า มีความสัมพันธ์กับการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านองค์การ ด้านภาวะผู้น า มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ มีความสัมพันธ์กับ       
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านองค์การ ด้านการกระจายอ านาจ มีความสัมพันธ์กับ      
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านองค์การ ด้านการกระจายอ านาจ            
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านองค์การ ด้านการประสานงาน มีความสัมพันธ์กับ       
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านองค์การ ด้านการประสานงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 5.1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ 

เป็นไปตาม 
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม 
สมมติฐาน 

1. ปัจจัยด้านองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด 

  

2. ปัจจัยด้านองค์การ ด้านภาวะผู้น า มีความสัมพันธ์กับ         
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการ
สูงสุด 

  

3. ปัจจัยด้านองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ มีความสัมพันธ์กับ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการ
สูงสุด 

  

4. ปัจจัยด้านองค์การ ด้านการกระจายอ านาจ มีความสัมพันธ์กับ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการ
สูงสุด  

  

5. ปัจจัยด้านองค์การ ด้านการประสานงาน มีความสัมพันธ์กับ  
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการ
สูงสุด 

  

 
5.2  อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานอัยการสูงสุด การอภิปรายผลการศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 5.2.1  อภิปรายผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานอัยการสูงสุด 
 จากผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีระดับการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านหลักนิติธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านหลักคุณธรรม 
ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า 
เป็นเพราะว่าข้าราชการส่วนใหญ่บริหารจัดการภายในหน่วยงานโดยถือหลักความเท่าเทียมกันของ
ประชาชน ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก มีการบริการ
จัดการโดยยึดถือกฎ ระเบียบ และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกันหลักกฎหมายโดยตรง จึงต้องบริหารจัดการงานบนพ้ืนฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและมี
ศีลธรรมจริยธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ทุกคนสามารถร่วมเสนอทัศนะคติ
ในการบริหารงานและตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนเองเสมอรวมถึงมีการบริหารจัดการทรัพยากรของ
องค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของจารุวรรณ สุรินทร์ (2552) ได้ศึกษา
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เรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา      
กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารการศึกษา อยู่ในระดับมาก       
ทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศสมัย หมกทอง (2554) ซึ่งได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง          
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.67, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน  
 5.2.2 อภิปรายผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยด้านองค์การของส านักงานอัยการสูงสุด 
 จากผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีระดับปัจจัยด้านองค์การ
โดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( X = 3.97, S.D. = 0.77) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้น า ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านการกระจายอ านาจ และ
ด้านการประสานงาน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าข้าราชการในส านักงานอัยการสูงสุดส่วนใหญ่ได้มี
โอกาสรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน่วยงานเท่าเทียมกับผู้อ่ืน เพราะมีการก าหนดอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนในแต่ละต าแหน่งตามโครงสร้างขององค์การและในการบริหาร
จัดการงานทุกครั้งได้มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าในองค์การและนอกองค์การอยู่เสมอ 
ท าให้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นของตนเองกับบุคคลที่เราประสานงานและทั้งต่อผู้บังคับบัญชา 
เนื่องจากส านักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารจัดการงานส่วนใหญ่มีความเป็นภาวะผู้น า
ค่อนข้างสูง และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา รับฟังปัญหา และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นธรรมเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ ท าให้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
นารีรัตน์ ชื่นทรัพย์กุลเดชา (2557) ที่ได้ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสี่ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ระดับการปฏิบัติงาน
ตามปัจจัยด้านการบริหารทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการอ านวยการหรือสั่งการ ด้านการประสานงาน ด้านการรายงาน และด้านการจัด
งบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรพงศ์ กุตเสนา (2557) 
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานสนับสนุนการเรียน
การสอน มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร รองลงมาคือปัจจัยด้านกลยุทธ์ขององค์กร 
ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ และปัจจัยด้านผู้บริหาร ตามล าดับ มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงกับ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 5.2.3  อภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์การกับการบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์กับบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าส านักงานอัยการสูงสุดมีการกระจาย
อ านาจโดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการทุกฝ่ายรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน่วยงานเท่าเทียมกับผู้อื่น
เนื่องจากองค์การอัยการได้มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ภาระงานไว้อย่างชัดเจนตามโครงสร้างของ
องค์การ และในการบริหารจัดการได้มีการประสานงานกันเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงเพราะทุกฝ่ายร่วมมือกัน 
อีกท้ังองค์การอัยการเป็นหน่วยงานที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน แก้ไข
ปัญหา และให้ค าปรึกษาทั้งต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงภาวะผู้น าในการบริหาร
จัดการอย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จักรพงศ์ กุตเสนา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย
ของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า      
ด้านที่มเีฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร รองลงมา คือ ปัจจัยด้านกลยุทธ์ของ
องค์กร ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ และปัจจัยด้านผู้บริหาร ตามล าดับ มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ระดับสูงกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านองค์การ ด้านภาวะผู้น า มีความสัมพันธ์กับบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านองค์การ ด้านภาวะผู้น า มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า การบริหารจัดการงานของส านักงาน
อัยการสูงสุด จ าเป็นที่จะต้องตัดสินใจสิ่งต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบเพราะการด าเนินงานทุกอย่าง
อยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมายเป็นส าคัญ และข้าราชการทุกคนจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับสูง      
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ สามารถให้ค าปรึกษา และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา      
ได้เสมอ รวมทั้งข้าราชการสามารถจูงใจและกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จักรพงศ์ กุตเสนา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก และในด้านปัจจัยผู้บริหาร พบว่า อยู่ในระดับมาก 
เนื่องมาจากผู้บริหารมีทักษะและความสามารถทางการบริหาร มีภาวะผู้น าสูง และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน า
หลักธรรมาภิบาลใช้ในการบริหารจัดการของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในเขตภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ผลการวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาด้านปัจจัยด้านภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร พบว่าภาวะผู้น าของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาล 
ใช้ในการบริหารจัดการของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด อยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับแนวคิดของ สเตียร์ส (Steers, 1977) กล่าวถึง ภาวะผู้น าว่า
คุณภาพของภาวะผู้น าในการบริหารมีส่วนท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างองค์การที่มีประสิทธิภาพ 
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และองค์การที่ไม่มีประสิทธิผล ภาวะผู้น าที่มีน ามาซึ่งประสิทธิผล คือความสามารถในการตัดสินใจที่
เหมาะสม ถูกกาลเทศะ และเป็นที่ยอมรับ ดังนั้นผู้น าจะต้องใช้กลยุทธ์ในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ รวมทั้งจะต้องพิจารณาด้วยว่าจะต้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมมากน้อยเ พียงใดใน
การตัดสินใจ 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ มีความสัมพันธ์กับบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะส านักงานอัยการสูงสุดได้
มีก าหนดอ านาจหน้าที่และภาระงานไว้อย่างชัดเชน มีจ านวนบุคลากรที่เพียงพอกับขนาดขององค์การ
และภาระงานอีกทั้งมีการแบ่งงานกันท าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ รวมทั้งมีการก าหนด
โครงสร้างองค์การตามสายการบังคับบัญชาเอาไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ครรชิต 
อินทร์เมือง (2544) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ต่อการปรับ
โครงสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาวิจัยพบว่า พนักงานการรถไฟมีความเห็นต่อ     
การปรับโครงสร้างอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัยเพศ อายุระดับการศึกษา อัตรา
เงินเดือน ระยะเวลาปฏิบัติราชการ สถานภาพการสมรส พบว่า พนักงานการรถไฟมีความคิดเห็นที่มี
ต่อการปรับโครงสร้างการรถไฟแตกต่างกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัยระดับและสังกัด พบว่า
พนักงานการรถไฟมีความเห็นต่อการปรับโครงสร้างไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปรับโครงสร้าง มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความคิดเห็นของพนักงานรถไฟต่อการปรับ
โครงสร้าง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาลใช้ในการบริหารจัดการของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ พบว่า โครงสร้างองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จของ 
การน าหลักธรรมาภิบาลใช้ในการบริหารจัดการของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด อยู่ในระดับมาก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เนาวรัตน์ พุ่มจันทร์ (2550) ที่
ศึกษาเรื่อง ความส าเร็จของการน าหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีไปใช้ในการบริหารงาน
เทศบาล: กรณีศึกษาเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษา พบว่า โครงสร้างเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับ
ความส าเร็จในการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงานเทศบาล 
 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านองค์การ ด้านการกระจายอ านาจ มีความสัมพันธ์กับ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านองค์การ ด้านการกระจายอ านาจมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าหน่วยงานภายใน
ส านักงานอัยการสูงสุดมีทิศทางการบริหารงานและการด าเนินงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ใช้ดุลยพินิจในการท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและสามารถใช้อ านาจหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับ
มอบหมายอย่างอิสระทั้งในด้านความสามารถในการด าเนินงาน และแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ได้ด้วย
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ตัวเองรวมทั้งข้าราชการสามารถมีอ านาจในการตัดสินใจเพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สเตียร์ (Steers, 1998) ได้ท าการศึกษาวิจัย
ความสัมพันธ์ของบุคคลที่ได้ก าหนดเอาไว้ในองค์การ หมายถึง ความมากน้อยของการกระจายอ านาจ
และสิทธิอ านาจ ได้รับการกระจายลงไปตามชั้นของการบังคับบัญชาในองค์การ กับการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ พบว่า ยิ่งองค์การมีการกระจายอ านาจมากขึ้นเท่าไหร่ โอกาสที่คนในระดับล่างของ
องค์การจะมีส่วนร่วม มีส่วนรับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานและกิจกรรมในอนาคตขององค์การ
ก็จะมีมากข้ึน และบุคลากรในองค์การก็จะมีอิสระและความรับผิดชอบมากข้ึน 
 สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านองค์การ ด้านการประสานงาน มีความสัมพันธ์กับบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการด้าน             
การประสานงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
อัยการสูงสุด ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ เพราะว่าส านักงาน
อัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญและมีขนาดใหญ่จึงต้องมีการประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งในองค์การและต่างองค์การอยู่เสมอ ทั้งการประสานงานแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ซึ่งอาศัยอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีในการติดต่อประสานงานที่สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งในการ
ประสานงานทุกครั้งได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานและผู้ที่ติดต่อประสานงานด้วยเป็นอย่างดี ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นารีรัตน์  ชื่นทรัพย์กุลเดชา (2557) ที่ได้ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสี่ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
พบว่า ระดับการปฏิบัติงานตามปัจจัยด้านการบริหารทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัด
องค์การ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการอ านวยการหรือสั่งการ ด้านการประสานงาน ด้านการรายงาน 
และด้านการจัดงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานอัยการสูงสุด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
 1)  องค์การควรปรับปรุงระบบโครงสร้างขององค์การให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันโดยการก าหนดโครงสร้างองค์การค านึงถึงสายการบังคับบัญชา ความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสมของข้าราชการเป็นหลักส าคัญ 
 2)  องค์การควรส่งเสริมหลักการกระจายอ านาจให้มากขึ้นเพ่ือให้เกิดการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ ช่วยให้ภารกิจส าเร็จลุล่วงตามเป้าอย่างรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3)  องค์การควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาและวางระบบการรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์
เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมแสดงทัศนะในการบริหารจัดการงานโดยมีการเปิดโอกาสให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมรับรู้ในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
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 4)  ส่งเสริมให้มีการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ใน         
การบริหารงานขององค์การอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะระดับการบริหาร 
 1)  สนับสนุนการบริหารจัดการงานโดยการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานขององค์การเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ 
 2)  สนับสนุนให้หน่วยงานมีการพัฒนาและวางระบบการรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์
และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมแสดงทัศนะในการบริหารจัดการงานเพ่ือรับทราบปัญหาและ
อุปสรรค เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการองค์การต่อไป 
 3)  สนับสนุนให้องค์การมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของต าแหน่งงานและมอบหมาย
งานให้กับคนที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งส่งเสริมให้มีการศึกษา
อบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เฉพาะต าแหน่งเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแบบมืออาชีพ 
 4)  สนับสนุนให้องค์การมีการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การ
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา และหาแนวทางปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 
 5.3.3  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
 1)  ควรศึกษาสภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร โดย        
การท าวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลโดยตรงจากผู้บริหารระดับสูง 
 2) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จากทุก
หน่วยงาน และทุกคนในองค์การนอกจากข้าราชการ เช่น พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว เป็นต้น เพ่ือให้ได้แนวทางท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
 3)  ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลกับ
ประสิทธิภาพของงานด้านต่างๆ เช่น ด้านคดีความ งานคุ้มครองสิทธิเพ่ือประชาชน งานด้าน
งบประมาณ เป็นต้น   
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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ตารางการหาค่า IOC ของแบบสอบถาม 
 

ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านองค์การของส านักงานอัยการสูงสุด 
 

 0   หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
 +1  หมายถึง   สอดคล้อง 
 -1   หมายถึง    ไม่สอดคล้อง 
 

ปัจจัยด้านองค์การ 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่  ค่า 

IOC 
ผลสรุป 

1 2 3 
ภาวะผู้น า (Leadership) 
1. ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานต่อ

ผู้บังคับบัญชาเสมอ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. ท่านมักมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารงานเสมอ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. ท่านสามารถโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามด้วย

ความเต็มใจ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. ท่านสามารถให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอๆ  +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. ท่านสามารถจูงใจหรือกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างาน

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
โครงสร้างองค์การ 
6. หน่วยงานของท่านก าหนดโครงสร้างองค์การตาม          

สายการบังคับบัญชา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
7. หน่วยงานของท่านมีการก าหนดอ านาจหน้าที่และ   

ภาระงานไว้อย่างชัดเจน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
8. หน่วยงานของท่านมีการมอบหมายงานให้คนที่มีความรู้

ความสามารถเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
9. หน่วยงานของท่านมีบุคลากรเพียงพอกับขนาดของ

องค์การและภาระงาน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
10. หน่วยงานของท่านมีการแบ่งงานกันท าเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายขององค์การ  +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
การกระจายอ านาจ 
11. ท่านมีโอกาสรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  

เท่าเทียมกับคนอ่ืน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
12. ท่านสามารถใช้อ านาจหน้าที่ตามขอบเขตท่ีได้รับ

มอบหมายอย่างอิสระ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ปัจจัยด้านองค์การ 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่  ค่า 

IOC 
ผลสรุป 

1 2 3 
13. ท่านมีอ านาจในการตัดสินใจเพ่ือให้การปฏิบัติงาน

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
14. ท่านสามารถด าเนินกิจกรรม และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้

ด้วยตนเอง +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
15. ท่านเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจใน         

การท างาน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
การประสานงาน 
16. หน่วยงานของท่านมีการประสานงานทั้งที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
17. ท่านมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
18. ท่านได้รับความร่วมมือในการประสานงานกับเพ่ือน

ร่วมงานเป็นอย่างดี +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
19. ท่านมีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อประสานงานที่

สะดวก รวดเร็ว +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
20. ท่านมีอุปกรณ์ที่เพียงพอในการติดต่อประสานงาน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ตอนที่ 3  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด   
 0   หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
 +1  หมายถึง   สอดคล้อง 
 -1   หมายถึง    ไม่สอดคล้อง 
 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่  ค่า 

IOC 
ผลสรุป 

1 2 3 
หลักนิติธรรม 
1. หน่วยงานของท่านบริหารจัดการโดยยึดถือกฎ ระเบียบ

เป็นหลัก +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. หน่วยงานของท่านมีการบริหารจัดการด้วยความเสมอ

ภาคไม่เลือกปฏิบัติ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. หน่วยงานของท่านมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง           

เป็นธรรม +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. หน่วยงานของท่านบริหารจัดการงานด้วยความยุติธรรม  +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. หน่วยงานของท่านบริหารจัดการงานต่างๆ โดยถือหลัก

ความเท่าเทียมกันของประชาชนเสมอ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
หลักคุณธรรม 
6. ท่านบริหารจัดการงานโดยยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน   +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
7. ท่านบริหารจัดการงานด้วยความซื่อสัตย์  +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
8. ท่านบริหารจัดการงานโดยสุจริตบนพื้นฐานของศีลธรรม

จริยธรรม +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
9. ท่านบริหารจัดการงานอย่างมีระเบียบวินัย +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
10. ท่านบริหารจัดการงานด้วยความจริงใจ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
หลักความโปร่งใส 
11. หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร

อย่างสม่ าเสมอ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
12. หน่วยงานของท่านมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น

ของผู้รับบริการ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
13. การบริหารจัดการของท่านประชาชนสามารถรู้ข้ันตอน

การติดต่องานเป็นอย่างดี +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
14. การบริหารจัดการของท่านมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

อย่างตรงไปตรงมา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
 



96 
 

 

 

 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่  ค่า 

IOC 
ผลสรุป 

1 2 3 
15. การบริหารจัดการของท่านมีกระบวนการให้ประชาชน

ตรวจสอบความถูกต้องได้  +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
หลักการมีส่วนร่วม 
16. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมแสดง

ทัศนะในการบริหารงาน  +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
17. หน่วยงานของท่านมีการวางระบบการรับฟังเรื่องราว

ร้องทุกข์ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
18. ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในปัญหาส าคัญๆ เสมอ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
19. ท่านมีโอกาสได้ร่วมเสนอปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการงานในหน่วยงาน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
20. ท่านบริหารจัดการโดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนมี        

ส่วนร่วมรับรู้ในปัญหาส าคัญ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
หลักความรับผิดชอบ 
21. ท่านบริหารจัดการโดยตระหนักในสิทธิหน้าที่ของ

ตนเอง +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
22. ท่านบริหารจัดการด้วยความส านึกในความรับผิดชอบ

ต่อสังคมเสมอ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
23. ท่านมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
24. ท่านกล้ายอมรับต่อผลดีผลเสียที่เกิดจากการกระท า

ของตนเองเสมอ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
25. ท่านยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างของเพ่ือน

ร่วมงาน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
หลักความคุ้มค่า 
26. ท่านบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเสมอ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
27. ท่านบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่องค์การ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
28. ท่านบริหารจัดการงานโดยจัดล าดับความส าคัญและ

ความจ าเป็นตามล าดับ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
29. ท่านบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นให้เกิดความประหยัด  +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
30. ท่านบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ของส านักงานอัยการสูงสุด  
....................................................... 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาระดับ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านองค์การกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด         
3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการบริหารจัดการของส านักงาน
อัยการสูงสุด ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ผู้วิจัยจึงใครขอความร่วมมือจากข้าราชการส านักงานอัยการสูงสุด ทุกท่านโปรดตอบค าถาม
ตามความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่งต่องานวิจัย         
ในครั้งนี้ และค าตอบของท่านถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด 

แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วย 4 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านองค์การ 
 ตอนที่ 3  แบบสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 ตอนที่ 4  แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ  
    
 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ 
 
 

                           ณัฐสุดา  ปนัเงิน 
   นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง  (  )  ตามสภาพความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
 
1.  เพศ 
 (  )  ชาย 
 (  )  หญิง 
 
2. อายุ 
 (  )  น้อยกว่า 35 ปี    
 (  )  35-45 ปี   
 (  )  มากกว่า 45 ปีขึ้นไป 
 
3. ระดับการศึกษา 
 (  )  ต่ ากว่าปริญญาตรี 
 (  )  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 (  )  สูงกว่าปริญญาตรี 
 
4. ประเภทข้าราชการ 
 (  )  ข้าราชการอัยการ 
 (  )  ข้าราชการธุรการ 
 
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 (  )  น้อยกว่า 10  ปี   
 (  )  10-20 ปี     
 (  )  มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  ปัจจัยด้านองค์การของส านักงานอัยการสูงสุด 
 
ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย “” ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงข้อเดียว 
 
 ระดับ  5  หมายถึง ปัจจัยด้านองค์การมากท่ีสุด 
 ระดับ  4  หมายถึง ปัจจัยด้านองค์การมาก 
 ระดับ  3  หมายถึง ปัจจัยด้านองค์การปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถึง ปัจจัยด้านองค์การน้อย 
 ระดับ  1  หมายถึง ปัจจัยด้านองค์การน้อยที่สุด 
 

ปัจจัยด้านองค์การของส านักงานอัยการสูงสุด 
ระดับปัจจัย 
ด้านองค์การ 

5 4 3 2 1 
ภาวะผู้น า (Leadership) 
1. ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาเสมอ      
2. ท่านมักมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารงานเสมอ      
3. ท่านสามารถโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ      
4. ท่านสามารถให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอๆ       
5. ท่านสามารถจูงใจหรือกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต 
     

โครงสร้างองค์การ (Structure)  
6. หน่วยงานของท่านก าหนดโครงสร้างองค์การตามสายการบังคับบัญชา      
7. หน่วยงานของท่านมีการก าหนดอ านาจหน้าที่และภาระงานไว้อย่างชัดเจน      
8. หน่วยงานของท่านมีการมอบหมายงานให้คนที่มีความรู้ความสามารถ

เหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ 
     

9. หน่วยงานของท่านมีบุคลากรเพียงพอกับขนาดขององค์การและภาระงาน      
10. หน่วยงานของท่านมีการแบ่งงานกันท าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ       
การกระจายอ านาจ (Decentralization)      
11. ท่านมีโอกาสรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานเท่าเทียมกับคนอ่ืน      
12. ท่านสามารถใช้อ านาจหน้าที่ตามขอบเขตท่ีได้รับมอบหมายอย่างอิสระ      
13. ท่านมีอ านาจในการตัดสินใจเพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์      
14. ท่านสามารถด าเนินกิจกรรม และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง      
15. ท่านเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจในการท างาน      
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ปัจจัยด้านองค์การของส านักงานอัยการสูงสุด 

ระดับปัจจัย 
ด้านองค์การ 

5 4 3 2 1 
การประสานงาน (Coordinating)      
16. หน่วยงานของท่านมีการประสานงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ      
17. ท่านมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ      
18. ท่านได้รับความร่วมมือในการประสานงานกับเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี      
19. ท่านมีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อประสานงานที่สะดวก รวดเร็ว      
20. ท่านมีอุปกรณ์ที่เพียงพอในการติดต่อประสานงาน      
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ตอนที่ 3  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด   
 
ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย “” ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงข้อเดียว 
 
 ระดับ  5  หมายถึง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุด 
 ระดับ  4  หมายถึง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมาก 
 ระดับ  3  หมายถึง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถึง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลน้อย 
 ระดับ  1  หมายถึง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลน้อยที่สุด 
 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด 
ระดับการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
5 4 3 2 1 

หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
1. หน่วยงานของท่านบริหารจัดการโดยยึดถือกฎ ระเบียบเป็นหลัก      
2. หน่วยงานของท่านมีการบริหารจัดการด้วยความเสมอภาคไม่เลือก

ปฏิบัติ 
     

3. หน่วยงานของท่านมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม      
4. หน่วยงานของท่านบริหารจัดการงานด้วยความยุติธรรม       
5. หน่วยงานของท่านบริหารจัดการงานต่างๆ โดยถือหลักความเท่า

เทียมกันของประชาชนเสมอ 
     

หลักคุณธรรม (Ethics)      
6. ท่านบริหารจัดการงานโดยยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน   
     

7. ท่านบริหารจัดการงานด้วยความซื่อสัตย์       
8. ท่านบริหารจัดการงานโดยสุจริตบนพื้นฐานของศีลธรรมจริยธรรม      
9. ท่านบริหารจัดการงานอย่างมีระเบียบวินัย      
10. ท่านบริหารจัดการงานด้วยความจริงใจ      
หลักความโปร่งใส (Transparency) 
11. หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่าง

สม่ าเสมอ 
 

    

12. หน่วยงานของท่านมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับ 
บริการ  

     

13. การบริหารจัดการของท่านประชาชนสามารถรู้ข้ันตอนการติดต่อ
งานเป็นอย่างดี 
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การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด 
ระดับการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
5 4 3 2 1 

14. การบริหารจัดการของท่านมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมา 

     

15. การบริหารจัดการของท่านมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบ
ความถูกต้องได้  

     

หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
16. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมแสดงทัศนะใน      

การบริหารงาน  
     

17. หน่วยงานของท่านมีการวางระบบการรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์      
18. ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในปัญหาส าคัญๆ เสมอ      
19. ท่านมีโอกาสได้ร่วมเสนอปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน       

ในหน่วยงาน 
     

20. ท่านบริหารจัดการโดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมรับรู้          
ในปัญหาส าคัญ 

     

หลักความรับผิดชอบ (Accountability)      
21. ท่านบริหารจัดการโดยตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนเอง      
22. ท่านบริหารจัดการด้วยความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอ      
23. ท่านมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน      
24. ท่านกล้ายอมรับต่อผลดีผลเสียที่เกิดจากการกระท าของตนเองเสมอ      
25. ท่านยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างของเพ่ือนร่วมงาน      
หลักความคุ้มค่า (Value for Money)      
26. ท่านบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเสมอ      
27. ท่านบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ      
28. ท่านบริหารจัดการงานโดยจัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็น

ตามล าดับ 
     

29. ท่านบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นให้เกิดความประหยัด       
30. ท่านบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม 
    

 

 



 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ - นามสกุล ณัฐสุดา  ปันเงิน 
วัน เดือน ปี ที่เกิด 8 เมษายน 2520 
สถานที่เกิด  จังหวัดอุบลราชธานี 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 15 หมู่ที่ 4 บ้านไร่ใต้ ต าบลไร่ใต้  อ าเภอพิบูลมังสาหาร  

จังหวัดอุบลราชธานี 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2543 
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2551 
 
พ.ศ. 2556 
 

 
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน 
สถาบันธัญญารักษ์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ที่ท างานปัจจุบัน ส านักงานอัยการสูงสุด  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
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