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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นมาของการน าแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
ภาครัฐ และศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ ตลอดจนปญัหาและอุปสรรค
ของการน าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม         
ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมลูส าคญั จ านวน 8 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการทุกคนทราบถึงความเป็นมาของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ 
เพื่อใช้แก้ปัญหาการท างานของระบบราชการแบบเดมิ ที่ขาดความยดืหยุน่ การท างานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตอบสนอง      
ต่อความต้องการของประชาชน และทราบว่าในการบริหารราชการให้ประโยชน์สุขสูงสุด เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ในเชิงภารกิจของรัฐ การประเมินการปฏิบตัิราชการถือเป็นปจัจัยส าคญัที่จะ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัริาชการของข้าราชการให้ปฏิบตัิราชการได้อย่างเต็มความสามารถตอบสนอง      
ต่อความต้องการของประชาชน ปญัหาและอุปสรรค คือ ปัญหาการบริหารงานภาครัฐยังคงเป็นระบบอุปถัมภ์และ
ระบบเจา้ขุนมูลนาย ท าให้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานและการประเมินผลการปฏิบัตริาชการไดไ้ม่
เต็มที่  ปัญหาด้านความโปร่งใส เนื่องจากผู้รับการประเมินไม่มีความชัดเจนในการพิจารณา หรือไม่มกีารสร้าง       
การรับรู้ให้กับผู้รับการประเมิน ไมม่ีเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน ปัญหาด้านความมีส่วนร่วม การไม่เปดิโอกาสให้
บุคคลภายนอกทราบการตัดสินใจ และยังไม่มีกฎ ระเบียบ หรือแนวทางที่จะการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างชัดเจน  
ค าส าคัญ: ธรรมาภิบาลในการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ  
 
บทน า 
 จากวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540  ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคมไทย ซึ่งสาเหตุส าคัญ
ส่วนหน่ึงเกิดจากการบริหารจดัการในระดับชาติ และระดบัองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน มีความบกพร่องและ  
ขาดประสิทธิภาพ รวมถึง การกระท าผิด ทุจรติ และขาดจริยธรรม จึงท าให้ประเทศไทยได้ขอความช่วยเหลือจาก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ International monetary Fund (IMF) ซึ่งก็มีเง่ือนไขให้ประเทศไทยต้อง
ปฏิบัติตามนั้นคือต้องมีการปฏิรปูระบบกฎหมาย และการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ท าใหต้้องมีการปรับแก้
กฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ 
 “ในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มุ่งเน้นการพัฒนาให้สัมพันธ์กับหลัก          
ธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน ตลอดถึงเรื่องการตรวจสอบอ านาจรัฐ    
โดยภาคประชาชนและองค์กรที่เกีย่วข้อง  โดยใน พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรไีด้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. 2542  เพื่อน าหลักธรรมาภิบาลไปปรบัใช้ในองค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน  ซึ่งมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  และใน พ.ศ. 2545 ก็ได้มีการตราพระราชบัญญัตริะเบยีบ
บริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 โดยเพิ่มมาตรา 3/1 ซึ่งมีหลักการเพื่อมุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการ
บริหารบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ  อีกท้ังในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 
(พ.ศ. 2545 - 2549)  ซึ่งได้มีการก าหนดเกี่ยวกับเรื่องการบรหิารบา้นเมืองท่ีดีเอาไว้อีกด้วย รวมทั้งได้ก าหนด 
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แนวทางเพื่อการพัฒนาสร้างระบบบริหารจดัการทีด่ี ให้มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจรติ บนพ้ืนฐานการมี    
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย ต่อมาใน พ.ศ. 2546  ได้มีการตราพระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ข้ึน ซึ่งมีหลักการเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบตัิราชการและ        
การสั่งการทีส่่วนราชการและข้าราชการจะต้องปฏิบตัิราชการเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี             
อันเป็นการครอบคลุมหลักการของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและ
สังคมที่ดี  พ.ศ. 2542  มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว ดังนั้น เพื่อไมใ่ห้เกิดความซ้ าซ้อนในการใช้บังคับกฎหมาย  
จึงได้ยกเลิกระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบรหิารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที1่9 ธันวาคม 2549 เห็นชอบวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และ     
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้ประชาชน  เกิดความมั่นใจ ศรัทธา 
และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐและการใช้จ่ายเงินของแผน่ดิน           
ซึ่งประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน คือ การสรา้งผู้น าและองค์การแห่งสุจริตธรรมต้นแบบ              
การปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์วัฒนธรรม ค่านิยมและการพัฒนาข้าราชการ การให้ค าปรึกษา แนะน า และ             
การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ  ธรรมาภิบาล การปรับปรุงระบบบริหารงานบคุคลให้เอื้อต่อ
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมการพัฒนาระบบบริหารงานจัดการด้านคณุธรรม และจรยิธรรม  ธรรมาภิบาล 
การวัดผลและตรวจสอบด้านจรยิธรรม และการวางระบบสนับสนุนและปัจจยัพื้นฐานด้านจริยธรรม และ          
ธรรมาภิบาล” (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560) 
 หลักธรรมาภิบาล (Good Government) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ พ.ศ. 2546 เป็นแนวคิดสรา้งขึ้นมา เพือ่ให้การปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการ แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงน าแนวคิด
นี้ไปใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์การ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน                    
เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกจิของรัฐ  มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มคา่ ในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ี
เกินความจ าเป็น และประชาชนไดร้ับความอ านวย   ความสะดวกและไดร้ับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้ง     
มีการประเมินผลการปฏบิัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 ในปัจจุบัน การประเมินผลการปฏบิัติราชการเป็นเครื่องมือหลักของการบริหารจัดการระบบราชการ 
เพราะจะท าให้ระบบราชการอยูภ่ายใต้การปฏิบัติงานให้เกิดผลงาน และสามารถวัดผลงาน  ที่ให้บริการแก่
ประชาชนได้ ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัตริาชการนั้นต้องประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ผลสมัฤทธ์ิของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบตัิราชการของตัวข้าราชการ รวมถึงการที่จะต้องมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจน จึงจะท าให้การประเมินผล   
การปฏิบัตริาชการประสบผลส าเรจ็ และน าไปสู่ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด 
 พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้วางหลักการปฏิบัตริาชการไว้ดังน้ี 
 มาตรา 34 การจดัระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ และความคุม้ค่า โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคณุภาพ คณุธรรม และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี (ราชกิจจานุเบกษา, 2551) 
 มาตรา 74 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประพฤตตินอยู่ในจรรยาและระเบียบวินยัและปฏิบัตริาชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ให้ผูบ้ังคับบัญชาพิจารณา 
เลื่อนเงินเดือนใหต้ามควรแก่กรณตีามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. และจะให้บ าเหน็จความชอบอย่างอ่ืนซึ่งอาจเป็น        
ค าชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลด้วยกไ็ด้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2551) 
 มาตรา 76 ให้ผู้บังคับบญัชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบตัิราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน อีกทั้งผลการประเมินดังกล่าวให้น าไปใช้เพื่อประโยชน์ใน             
การพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการด้วย (ราชกิจจานุเบกษา, 2551) 



 

 การประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิผลการปฏิบตัิราชการของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) มีวัตถุประสงค์ “เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการก ากับ
ติดตามเพื่อให้ส่วนราชการและจังหวัด สามารถบรรลเุป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมี 
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินการปฏิบตัิราชการไปใช้ประกอบ        
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามหลักการระบบคณุธรรม อันจะเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนา
ผลงานของข้าราชการ” (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2552) 
  ผู้วิจัย ซึ่งเป็นบุคลากรของกองกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด          
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความเปน็มาของการน าแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ และศึกษาการ   
น าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการน า               
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของกองกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยตุิธรรม โดยก าหนดขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้เฉพาะกองกฎหมาย ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ กระทรวงยุติธรรมเท่าน้ัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี ้
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจยัดังนี ้
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ สิ่งพิมพ์ สือ่
อิเล็กทรอนิกส์ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ คู่มือการปฏิบตัิงาน ที่เกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบ      
มีโครงสร้างหรือการสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก ่บุคลากรกองกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพตดิ กระทรวงยุติธรรม จ านวน 48 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ตอ้งการศึกษา จึงใช้เก็บข้อมูลจากผูใ้ห้ข้อมูลส าคญั 
(Key informants) จ านวน 8 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิ ดังนี ้
      1. ผู้บริหารกองกฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวง
ยุติธรรม จ านวน 5 คน 
      2. ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ และช านาญการ กองกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม จ านวน 3 คน 
  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง 
(Structured interview guide) คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม และการเรยีงล าดับค าถาม 
ทีแ่น่นอนตายตัว เพื่อใช้สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล 

 
 



 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไปโดยการรวบรวม
เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่
 1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มอื เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ  วารสาร 
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอยีด 
 1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น 
นโยบาย กฎระเบยีบ พระราชบัญญัติ คู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยไดต้ิดต่อกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคลเพื่อขอนัก
หมายวัน เวลาสัมภาษณ์ เป็นการล่วงหน้า พร้อมท้ังอธิบายประเด็นของการสัมภาษณ์ให้ทราบอยา่งคร่าวๆและก่อน
การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจนว่า จะน าข้อมูลจากการสมัภาษณ์ไปใช้ในการ
วิเคราะหเ์ชิงวิชาการเท่าน้ัน รวมทั้งขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการจดบันทึกการสนทนาและบันทึกเสียงทุกครั้ง 
และในระหว่างการสมัภาษณ์ผู้วจิยัจะถามค าถามตามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่าน้ัน 
 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการวิจัยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยน าข้อมูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาแยกประเดน็ตามข้อค าถาม จากนั้นจึงวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ เพือ่สรุปผลการวิจัยแยก
เป็นประเด็นๆ เรียงล าดับตามวัตถปุระสงค์ของการวิจยัที่ตั้งไว้สามประเด็น ได้แก่ ความเป็นมาของการน าแนวคิด
ธรรมาภิบาล  มาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ และศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการน าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการประเมินผลการปฏบิัติราชการของ
กองกฎหมาย  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กระทรวงยุติธรรม 

2. น าผลการวจิัยทั้งสามประเด็นดงักล่าวข้างต้น มาเปรยีบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะทีม่ีความคล้ายคลึงกันหรือแตกตา่งกันของข้อมูลที่
ได้รับจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอยา่งกับข้อมูลจากเอกสาร เพื่อใช้ในการอภิปรายผล   
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย 
 จากวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540  ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคมไทย  ซึ่งสาเหตุส าคัญ
ส่วนหน่ึงเกิดจากการบริหารจดัการในระดับชาติ และระดบัองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน มีความบกพร่องและขาด
ประสิทธิภาพ รวมถึง การกระท าผิด ทุจรติ และขาดจรยิธรรม จึงท าให้ประเทศไทยได้ขอความช่วยเหลือจากกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ หรือ International monetary Fund (IMF) ซึ่งก็มีเง่ือนไขให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติ
ตามนั้นคือต้องมีการปฏริูประบบกฎหมาย และการปฏิรปูระบบบริหารภาครัฐ ท าให้ต้องมีการปรับแกก้ฎหมาย   
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดและเสริมสรา้งธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 ได้วางรากฐานของธรรมาภบิาล โดยมีหลักการที่ส าคัญ ได้แก ่การสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
ประเทศ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ   การมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกด้านทั้งระดับชาติ ท้องถิน่ ชุมชน 



 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542              
ได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐด าเนินการบรหิารจดัการโดยยึดหลกัการ 6 ประการ ได้แก่ หลักนติิธรรม        
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรบัผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า พระราชบญัญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1  มีเจตนารมณ์ว่าการบริหารราชการจะต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพความคุม้ค่า              
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานทีไ่ม่จ าเป็น การกระจายภารกิจ
และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น กระจายอ านาจ การตดัสินใจ การอ านวยความสะดวกและสนองตอบความต้องการ  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ พ.ศ. 2546  เป็นแนวคิดที่สร้างขึ้นมา 
เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่าง           
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงน าแนวคดินี้ไปใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์การ  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไป      
เพื่อประโยชนส์ุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  มปีระสิทธิภาพ  เกิดความคุม้ค่า ในเชิงภารกิจของ
รัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบตัิงานท่ีเกนิความจ าเป็น และประชาชนไดร้บัความอ านวยความสะดวกและไดร้ับการ
ตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมกีารประเมิน ผลการปฏิบัตริาชการอย่างสม่ าเสมอ 
 ในปัจจุบัน การประเมินผลการปฏบิัติราชการเป็นเครื่องมือหลักของการบริหารจัดการระบบราชการ 
เพราะจะท าให้ระบบราชการอยูภ่ายใต้การปฏิบัติงานให้เกิดผลงาน และสามารถวัดผลงานที่ให้บริการแก่ประชาชน
ได้  ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้นต้องประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ผลสมัฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการของตัวข้าราชการ รวมถึงการที่จะต้องมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจน จึงจะท าให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประสบผลส าเร็จ และน าไปสู่ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด 
 ปธาน  สุวรรณมงคล (ม.ป.ป., หน้า 5) กล่าวว่า “ธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารการปกครองที่           
มุ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชน และประเทศชาติ โดยยดึหลักเหตผุล และความเป็นธรรม กล่าวอีกแง่มุมหนึ่ง        
ธรรมาภิบาลเป็นท้ังหลักการ (principles) และแนวทาง (guidelines) ส าหรับ  การปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหลักการที่
ก าหนด” 
 ความหมายของธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกจิการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทางส าคัญในการ      
จัดระเบียบใหส้ังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายราชการ
และฝา่ยธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความรู้จักสามัคคี และร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน และส่งเสรมิความเข้มแข็งหรือสร้างภมูิคุ้มกันแก่ประเทศเพื่อบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤต
ภยันตรายที่หากจะมีในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยตุิธรรม ความโปร่งใสและความมสี่วนร่วม อันเป็น
คุณลักษณะส าคัญของศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุขสอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปจัจุบัน” 
 วิโรจน์  ก่อสกุล (2561ก, หน้า 103-104) กล่าวว่า “ธรรมาภิบาลในประเทศไทย มีระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี ้
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มีว่า 
 ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีควรจัดหรือส่งเสรมิให้สงัคมไทยอยู่บนพ้ืนฐานชองหลักส าคัญ
อย่างน้อย 6 ประการ ดังนี ้
 1. หลักนติิธรรม ได้แก่ การตรากฎหมายข้อบังคับตา่งๆให้ทันสมยัและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรบัของสังคม
และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหลา่นั้นโดยถือว่าเป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายไม่ใช่
ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของบุคคล 
 2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดถือหลักนี้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมี
ความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบยีบวินัยประกอบอาชีพสุจรติจนเป็นนิสยัประจ าชาติ 



 

 3. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความ ไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการ
ท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส และมีการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา
ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความ
ถูกต้องชัดเจนได ้
 4. หลักความมสี่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นใน        
การตัดสินใจประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ           
หรืออ่ืน ๆ 
 5. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าท่ีความส านกึในความรับผดิชอบต่อสังคม การใส่
ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคดิเหน็ท่ีแตกต่าง 
และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
 6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบรหิารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกดิประโยชน์สูงสดุแก่
ส่วนรวม โดยณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่าสรา้งสรรคส์ินค้าและบริการที่มีคณุภาพสามารถ
แข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพฒันาทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบรูณ์ยั่งยืน 
 ส าราญ มีแจ้ง และสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2556, หน้า 7-9) กล่าวว่า วิวัฒนาการในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการในประเทศไทยนั้น ไดเ้ริ่มมีมานานแล้วเช่นกัน ตั้งแต่สมัยสมบรูณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งเป็น
ระบบศักดินาแต่ก็ยังไม่มีกฎเกณฑใ์นการพิจารณาที่เป็นระบบระเบียบท่ีแน่ชัด  ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 ได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก ไดม้ีการก าหนดหลักเกณฑ์กว้าง ๆเพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับผู้บังคับบัญชาได้ยดึถือเป็นหลักปฏิบตัิในการพิจารณาแต่งตั้งเพื่อเลื่อนต าแหน่งข้าราชการและเลื่อนเงินเดือน
ให้ข้าราชการ โดยได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า วิธีการพิจารณาเลื่อนช้ันเลือ่นขั้นเลื่อนต าแหน่ง โดยอาจค านงึถึงหลักเกณฑ์        
การพิจารณาที่ส าคัญ 3 ประการคอืความรู้ความสามารถ และอายุราชการของผู้ที่จะไดร้ับการเลื่อนช้ัน ได้ต าแหน่ง
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั 
 พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการพลเรือนฉบับต่อ ๆ มาคือ ฉบับป ีพ.ศ. 2476, 2479, 2482, 2485  
และ 2495 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งโดยยดึถอืหลักเกณฑ์เดมิตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 แต่อย่างไรกต็ามผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ยึดหลักเกณฑ์เรื่องอายุเวลาในราชการเป็น
ส าคัญ เนื่องจากมีแนวความคดิว่าข้าราชการที่รับราชการมานาน ยอ่มเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความช านาญ   
ในการปฏิบัตริาชการเหมาะสมที่จะให้เลื่อนช้ันเลื่อนต าแหน่งสูงข้ึนไป  
 ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2479 ได้มีการแก้ไขเพิม่เตมิหลักการ
เลื่อนช้ันเลื่อนต าแหน่งใหม่ โดยไดก้ าหนดให้ใช้ทั้งวิธีการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกด้วย โดยได้ก าหนดกลุ่ม
 ข้าราชการที่จะเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งออกเป็น 3 ระดับได้แก ่
 ข้าราชการระดับต้น ได้แก่ ข้าราชการชั้นจัตวาที่เลื่อนขึ้นเป็นช้ันตรี 
 ข้าราชการระดับกลางได้แก่ ข้าราชการชั้นตรีที่จะเลื่อนขึ้นเป็นช้ันโทและข้าราชการชั้นโท   ที่จะเลื่อนข้ึน
เป็นช้ันเอก ทั้งสองระดับนี้ได้วางหลักเกณฑ์ให้ใช้วิธีการสอบคัดเลือก 
 ส่วนข้าราชการระดับสูง ได้แก่ ข้าราชการชั้นเอกท่ีจะเลื่อนขึ้นเป็นช้ันพิเศษ ได้วางหลักเกณฑ์ให้ใช้วิธีการ
คัดเลือก 
 ส าหรับหลักเกณฑ์อื่น ๆ ท่ีใช้ประกอบการพิจารณาในการเลื่อนช้ัน เลื่อนต าแหน่งยังคงยดึถือหลักการเดิม 
เช่น ความรู้ ความสามารถ และอายุเวลาในราชการ โดยไดม้ีการก าหนดเพิ่มหลักเกณฑ์การพิจารณาเน้นความส าคญั
ในเรื่องความประพฤติข้าราชการที่จะไดร้ับการเลื่อนช้ัน เลื่อนต าแหน่งอีกด้วย และได้ใช้เรื่อยมาจนกระทั่งไดม้ีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2518 เป็นการจัดต าแหน่งตามระบบ การจ าแนก
ต าแหน่งไม่ใช่ช้ันในระบบช้ันต าแหน่งเช่นเดิมฉะนั้นการเลื่อนต าแหน่งจึงมีหลายระดับมากกว่าการเลือ่นช้ันในระบบ
ราชการแบบเดิม” 



 

 วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561, หน้า 6) กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานคือระบบการประเมินผล     
ตัวบุคคลอันเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ อย่างปราศจากอคตหิรือโดยการ
เปรียบเทยีบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานการท างานตามที่ตกลงกนัไว้ล่วงหน้าว่าจะไดผ้ลเพียงใด รวมทั้งการ
ประเมินคุณสมบตัิที่จ าเป็นต่อการท างานของบุคคลด้วยประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนัน้ อาจน าไปใช้
เพื่อพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง การย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าท่ีใน
องค์การ จะท าให้รู้ว่าการท างานนัน้ได้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การหรือไม่อีกด้วย 
 สมพงษ์  เกษมสิน (อ้างถึงในส าราญ มีแจ้ง และสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์, 2556, หน้า 4) ได้ให้ความหมาย
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ว่า หมายถึง “วิธีการที่ใช้ประเมนิค่าว่า ผู้ปฏิบตัิงานแต่ละคนมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานไดเ้พียงใด โดยพิจารณาจากปริมาณและคณุภาพของงานท่ีผู้บังคับบัญชาได้บันทึกไว้ หรือจากการ
สังเกตและวินิจฉัยตามระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อเป็นเครื่องประกอบการพิจารณาในผลประโยชน์ตอบแทนความดี
ความชอบแก่ผู้ปฏิบตัิงานน้ัน ๆ” 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2552, หน้า 5) กล่าวว่า “ การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
หมายถึง การประเมินความส าเร็จของงานอันเป็นผลมาจากการปฏบิัติงานของผู้ปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมิน 
ด้วยวิธีการที่องค์กรก าหนด โดยเปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัตริาชการ ตามเกณฑ์
มาตรฐานผลงานท่ีผู้บังคับบัญชาและผูป้ฏิบัติงานก าหนดร่วมกันไว้ตัง้แต่ต้นรอบการประเมิน” 
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง สามารถน ามาวเิคราะห์แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ 
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3 ประการ ดังน้ี 
 1. ความเป็นมาของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ 
 การศึกษาวิจัยพบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐมคีวามเป็นมา ดังนี้ 
 1) ส่วนราชการต้องการปฏิรูประบบราชการให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า เกิด
ผลสัมฤทธ์ิ และสามารถอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเรว็ จึงได้มี   
การน าหลักธรรมาภิบาลบริหารงานภาครัฐ โดยมีกฎหมายก าหนดไว ้คือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 2) หลักธรรมาภิบาล หรือ หลักบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เป็นหลักที่กฎหมายก าหนดให้ส่วนราชการ     
ทุกส่วนราชการน ามาใช้ในการบรหิารราชการ เพื่อให้ส่วนราชการมรีะบบการท างานท่ีดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เสมอภาค และมคีวามยตุิธรรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
 3) สาเหตุที่ต้องน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบรหิารงานภาครัฐ มาจากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการทจุริตในหน่วยงานภาครัฐ  การไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ท างาน
แบบต่างคนต่างท า ยึดแต่กฎระเบยีบเป็นหลัก ขาดความยดืหยุ่น ประชาชนขาดศรัทธาต่อตัวข้าราชการ  และ        
ต่อหน่วยงานของรัฐมีการแทรกแซงทางการเมืองมากขึ้น จนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2550 
ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาก าหนดไว้ในมาตรา 77 โดยก าหนดให้ “บุคคลผูเ้ป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของ
หน่วยงาน... มีหน้าท่ีด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวก และ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
 2. การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ   
 การศึกษาวิจัยพบว่า  ไดม้ีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัตริาชการมดีังนี้  
 1) หลักนิติธรรม 
 ในการน าหลักนิติธรรมมาใช้ประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ ผู้ประเมินได้ให้
ข้อมูลใน 2 ประเด็นคือ ในประเดน็แรก การน าหลักนิติธรรมมาใช้ประกอบการพิจารณานั้น จะพิจารณาจากการน า
กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับในการปฏิบตัิราชการได้ถูกต้องหรือไม่ เกดิผลเสียหายต่อส่วนราชการ หรือไม่อย่างไร และ
ประเด็นที่สอง คือส านักงาน ป.ป.ส. เองไดม้ี การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการไว้ด้วย
อยู่แล้ว ดังนั้นประกาศดังกล่าว ก็เป็นส่วนหนึ่งในการน ามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าว 



 

 2) หลักคุณธรรม 
 ได้น าหลักคณุธรรมมาใช้พิจารณาการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ในมิติการมีพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน 
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม คือการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความซื่อสัตย์ สจุรติ ได้มี                    
การส่งเสริมใหเ้จ้าหน้าท่ีในกองฯ ยึดหลักคณุธรรม มีความส านึกในการปฏิบัติงาน ยดึมั่นในค่านิยมหลักของ
ส านักงาน ป.ป.ส. ซึ่งหนึ่งในนั้น คอืมีความซื่อสตัย์ และมีศลีธรรม 
 3) หลักความโปร่งใส 
 หลักความโปร่งใสคือ การสรา้งความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการท างานของ
องค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาดว้ยภาษาที่
เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง
ชัดเจนไดด้ังนั้น การน าหลักความโปร่งใสมาใช้พิจารณาการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ การปฏิบตัหิน้าท่ีด้วย
ความโปร่งใส ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ หรือประชาชนหรอืผู้มารับบริการสามารถตรวจสอบกระบวนการ
ท างาน หรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย 
 4) หลักความมีส่วนร่วม 
 หลักการมีส่วนร่วม คือ การเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตดัสินใจ
ประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ ในการ
น าหลักความมีส่วนร่วมมาใช้ประกอบการประเมินจะพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การร่วมแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ การวางแผนการท างานร่วมกัน เป็นตน้ 
 5) หลักความรับผิดชอบ 
 ได้น าหลักความรับผดิชอบมาใช้พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ ในเรื่องนี้จะพิจารณาจาก
ภารกิจหน้าท่ีของแตล่ะส่วนงาน ว่าสามารถด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ทันต่อกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด หรือไม่อย่างไร สามารถปฏิบัติงานท่ีไดร้ับมอบหมายได้ถูกตอ้ง รวดเร็ว และทันต่อเวลา 
 6) หลักความคุ้มค่า 
 พิจารณาจากการปฏิบัติงานว่าสามารถปฏิบตัิงานให้บรรลผุลส าเรจ็ มีการลดขั้นตอนการท างานให้มีความ
รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และใช้งบประมาณให้เกดิประโยชนส์ูงสุด เพื่อแก้ปัญหาของประเทศ รวมทั้งการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในกองกฎหมาย เช่น การประหยัดพลังงานซึ่งการประหยัดพลังงานก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวช้ีวัด
กรมเช่นกัน  
 3. ปัญหาหรืออุปสรรคของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ  
 การศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหาและอปุสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ มีดังนี ้          
 1) ปัญหาการบริหารงานภาครัฐยงัคงเป็นระบบอุปถัมภ์และระบบเจ้าขุนมูลนาย ท าให้น าหลัก            
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานและการประเมินผลการปฏิบัตริาชการไดไ้ม่เต็มที่  
 2) ปัญหาด้านความโปร่งใส เนื่องจากผู้รับการประเมินไมม่ีความชัดเจนในการพิจารณา หรือไมม่ีการสร้าง
การรับรู้ให้กับผู้รับการประเมิน ไมม่ีเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน ใช้ดุลพินิจมากกว่า รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้
เข้าใจ ในเรื่อง การคิดวิเคราะหค์่าคะแนน รวมทั้งข้อมูลที่น ามาพิจารณาให้คะแนน ยังไมม่ีการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถูก
ประเมินไดร้ับทราบข้อมลูมากนัก ท าให้เข้าใจว่าในการประเมินผู้ประเมินอาจใช้ดลุพินิจมากกว่า 
 3) ปัญหาด้านความมีส่วนร่วม การไมเ่ปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกทราบการตัดสินใจของผู้ประเมิน 
 4) ปัญหาหลักความคุ้มค่า ว่า ยังไม่ใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดความคุม้ค่า เนื่องจากบางงาน หรือบาง
ภารกิจ คนกับงานยังไม่สมดลุกัน และยังไม่ได้ใช้หลักนี้มาตรวจสอบผู้ถูกประเมินอย่างเคร่งครัดในเรื่องของการ
ประหยดัพลังงาน ประหยัดทรัพยากร เช่น การประหยัดกระดาษ น้ า ไฟ หรือวัสดสุ านักงาน เป็นต้น  
 
 



 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลไดด้ังนี ้
 ความเป็นมาของการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ  
 ส่วนราชการต้องการปฏริูประบบราชการให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดความคุม้ค่าเกดิผลสมัฤทธ์ิ 
และสามารถอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว จึงได้มีการหลัก        
ธรรมาภิบาลบริหารงานภาครัฐ โดยมีกฎหมายก าหนดไว้ คือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพือ่แก้ไขปัญหาการท างานท่ีล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ และไม่ตอบสนองต่อ       
ความต้องการของประชาชน เนื่องจากระบบราชการเป็นองค์การขนาดใหญ่  มีสายการบังคับบญัชาท่ียาว            
การท างานยึดกฎ ระเบยีบ จึงท าให้ขาดความคล่องตัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชลิดา  ศรมณี (2561, หน้า 16)  
กล่าวว่า “ระบบราชการ (Bureaucracy) หมายถึง องค์การขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างขององค์การภายใน
ที่ซับซ้อน มีสายการบังคับบัญชามกีารแบ่งแยกหน้าท่ีกันท างาน มีการระบุถึงอ านาจหน้าที่ของต าแหนง่ ๆ มีระบบ
ของการเลื่อนขั้นต าแหน่ง และมีความสัมพันธ์ภายในท่ีเป็นทางการ ระบบราชการจึงเป็นองค์การขนาดใหญ่ที่
ประกอบด้วยบุคคลเป็นจ านวนมากท่ีเข้ามาท างานร่วมกันโดยอาศัยระเบียบวินยั และกฎเกณฑ์ขององค์การเป็น
เครื่องมือในการท างานร่วมกัน ระบบราชการจึงมักมรีะบบการท างานท่ีล่าช้า มีการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ มี
อิทธิพลเกิดขึ้นทุกขั้นตอนการท างาน และแนวคิดของ  Max Webber (อ้างถึงในทศพร  ศิริสัมพันธ์, 2549, หน้า 
19) กล่าวว่า “ระบบราชการได้เนน้ให้ความส าคญัต่อโครงสร้างสายการบังคับบัญชาสั่งการตามล าดบัช้ัน 
(hierarchy) ที่ชัดเจนและแน่นอน มีการแบ่งงานตามความเช่ียวชาญช านาญการ (specialization) สร้างความมั่นคง
แน่นอนในอาชีพการรับราชการ การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบและแบบแผนมาตรฐานกลาง (equality) และ
ไม่ค านึงถึงตัวบุคคล (impersonality)  ในการให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยุติธรรม 
สามารถควบคุมการใช้ดุลพินิจและทุจริตประพฤติมิชอบ ป้องกันการแทรกแซงทางการเมืองและการเล่นพรรคพวก  
ดังนั้นการหลักธรรมาภิบาล หรือ หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นหลักที่กฎหมายก าหนดให้ส่วนราชการทุกส่วน
ราชการน ามาใช้ในการบริหารราชการ เพื่อให้ส่วนราชการ มีระบบการท างานท่ีดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
เสมอภาค และมีความยุติธรรม เจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก สอดคล้องกบัแนวคิดของ
ปธาน  สุวรรณมงคล (ม.ป.ป., หนา้ 5) สรุปว่า ธรรมาภิบาลเป็นหลกัการบริหารการปกครองที่มุ่งประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน และประเทศชาติ โดยยึดหลักเหตุผล และความเป็นธรรม กล่าวอีกแง่มุมหนึ่ง ธรรมาภบิาลเป็นทั้ง
หลักการ (principles) และแนวทาง (guidelines) ส าหรับการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลักการที่ก าหนด และสอดคล้อง
กับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2555, หน้า 25 - 26  ที่สรุปว่าธรรมาภบิาลเป็นหลกัการที่ส าคญั
ของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ ภาคประชาชน เนื่องจากธรรมาภิบาลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัตติ่อกัน และเป็นแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถอยู่รวมกันได้อย่างสงบสุข ตั้งอยู่ใน
ความถูกต้อง เป็นธรรม ดังนั้น การน าหลักธรรมาภิบาลมาให้ในการบริหารจดัการจึงมีประโยชน์ ให้การบริหาร
จัดการขององค์การมีกลไกและกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการที่ดี มรีะบบ มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน อันน ามาซึ่งความนา่เชือ่ถือและศรัทธาต่อองค์การนั้น ๆ ท าให้องค์การมีการบรหิารจดัการที่มี              
ความคล่องตัว ทันต่อสถานการณ์ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ท้ังภายในและ
ภายนอก ท าให้การด าเนินงานในภาพรวมขององค์การมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าสูงสุดตาม
ภารกิจขององค์การ และท าใหเ้พิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสในการระดมทุน/การเข้าสู่ตลาดทุนในระดับ
สากล  เพิ่มโอกาสในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพิ่มคณุค่าให้แก่องค์การในระยะยาว  ดังนั้น ระบบราชการ              
จึงจ าเป็นต้องปฏิรูประบบราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาระบบการท างานที่เกิดขึ้น โดยน าหลักการบริหารงานภาครัฐ       
แนวใหม่มาปฏริูประบบราชการ ซึง่สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเกยีรติ  การะเวกพันธุ์ (2561ข, หน้า 119-120) 
กล่าวว่า “การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)  คือ การปรับเปลีย่นการบรหิารจัดการ
ภาครัฐโดยน าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการที่   
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ 



 

เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มคา่ การจัดการ
โครงสร้างที่กะทัดรดัและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคญั
ต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจรยิธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึง
คุณภาพเป็นส าคญั 
 ดังนั้นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) จึงเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการ
บริหารจดัการภาครัฐซึ่งจะน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงระบบต่างๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม
มีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 1. การให้บริการที่มีคณุภาพแก่ประชาชน 
 2. ลดการควบคมุจากส่วนกลางและเพิ่มอิสระในการบรหิารให้แก่หน่วยงาน 
 3. การก าหนด การวัด และการใหร้างวัลแก่ผลการด าเนินงานท้ังในระดับองค์การ และระดับบุคคล 
 4. การสร้างระบบสนบัสนุนทั้งในด้านบุคลากร (เช่น การฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทนและระบบคณุธรรม) 
เทคโนโลยี เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถท างานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค ์
 5. การเปิดกว้างต่อหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐ ก็หันมาทบทวน
ตัวเองว่าสิ่งใดควรท าเองและสิ่งใดควรปล่อยให้เอกชนท า ฉะนั้นแล้ว การบริหารที่มุ่งเน้นการควบคุมสมัฤทธ์ิผล 
(output controls) การปรับกระบวนทัศน์ทางการบริหารจากเดมิที่มุ่งเน้น การควบคุมปัจจัยน าเข้าและความ
ถูกต้องตามกฎระเบียบ ไปสู่การมุง่เน้นที่ผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินงานโดยมตีัวช้ีวัดในเชิงปริมาณที่ชัดเจน และ
เชื่อมโยงเข้ากับการจัดสรรทรัพยากรและการให้รางวลั จึงจ าเป็นอยา่งที่จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
เพื่อก ากับติดตามการปฏิบัตริาชการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินการปฏิบัตริาชการไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามหลักการระบบ
คุณธรรม อันจะเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงานของข้าราชการ (ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2552) และสอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561, หน้า 6)       
ที่กล่าวว่า “การประเมินผลการปฏิบัติงานคือระบบ การประเมินผลตัวบุคคลอันเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงานโดย
อาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆอย่างปราศจากอคตหิรือโดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบตัิงานกับมาตรฐานการ
ท างานตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าวา่จะได้ผลเพียงใด รวมทั้งการประเมินคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อการท างานของบุคคล
ด้วยประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานน้ัน อาจน าไปใช้เพือ่พิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้น
เงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง การย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าท่ีในองค์การ จะท าให้รู้ว่าการท างานนั้นได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การหรือไม่อกีด้วย การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ก็เพื่อให้
การประเมินมีความชอบธรรม ปราศจากอคติ สอดคล้องกับงานวิจัยของอริยะวรรณ  พิมภา (2556)  ได้ศึกษา      
“การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลของผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน  ผลการวิจัย 
พบว่าผู้บริหารกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยความยุติธรรม ผู้บริหารปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างท่ีดี       
มีการปลูกฝังให้บุคลากรมีความรักความสามัคคี ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความขยันซื่อสัตย์ 
สุจรติ และผู้บริหารจดักิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ และงานวิจัยของนิธินันท์  
จันทน์เอียด (2556) ท าการศึกษาเรื่อง “หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละการธน
กิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ ากดั กับสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด ผลการวจิัยพบว่า       
การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสหกรณ์เพื่อให้การบริหารเป็นไปอยา่งซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผดิชอบ 
และสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกดิประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 
 การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีดังนี้  
 1) หลักนิติธรรม 
 ในการน าหลักนิติธรรมมาใช้ประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ ผู้ประเมินได้ให้
ข้อมูลใน 2 ประเด็นคือ ในประเดน็แรก การน าหลักนิติธรรมมาใช้ประกอบการพิจารณานั้น จะพิจารณาจากการน า
กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับในการปฏิบตัิราชการได้ถูกต้องหรือไม่ เกดิผลเสียหายต่อส่วนราชการ หรือไม่อย่างไร และ



 

ประเด็นที่สอง คือส านักงาน ป.ป.ส. เองไดม้ีการประกาศหลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบัตริาชการไว้ด้วย
อยู่แล้ว ดังนั้นประกาศดังกล่าว   ก็เป็นส่วนหนึ่งในการน ามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบตัิราชการดงักล่าว ซึ่งจะ
สอดคล้องกับงานวิจัยของอริยะวรรณ  พิมภา (2556) ท าการศึกษาเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน  ผลการวจิัย พบว่า ผู้บริหาร ก ากับ ดูแล และส่งเสรมิให้
บุคคลากรประพฤติปฏิบัตติาม กฎ ระเบียบและ ข้อบังคับของหน่วยงานอย่างเคร่งครัดผู้บรหิารมีการน า
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ มาใช้ในการบริหาร ผู้บริหารปฏิบัติ
ตาม กฎ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด และผู้บริหารช้ีแจงแนะน าแนวทางการปฏบิัติให้ถูกต้อง
ตามกฎระเบยีบข้อบังคับท่ีวางไว้ให้เข้าใจตรงกัน 
 2) หลักคุณธรรม 
 ได้น าหลักคณุธรรมมาใช้พิจารณาการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ในมิติการมีพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน 
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม คือการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความซื่อสัตย์ สจุรติ ได้มี       
การส่งเสริมใหเ้จ้าหน้าท่ีในกองฯ ยึดหลักคณุธรรม มีความส านึกในการปฏิบัติงาน ยดึมั่นในค่านิยมหลักของ
ส านักงาน ป.ป.ส. ซึ่งหนึ่งในนั้น คอืมีความซื่อสตัย์ และมีศลีธรรม สอดคล้องกับวิโรจน์  ก่อสกลุ (2561ก, หน้า     
103 - 104) สรุปว่า ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมที่ดี พ.ศ. 
2542 มีว่า 
 ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีควรจัดหรือส่งเสรมิให้สงัคมไทยอยู่บนพ้ืนฐานของหลักส าคัญ
อย่างน้อย 6 ประการ ดังนี้ 2. หลกัคุณธรรม ได้แก่ การยดึมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนา้ที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน 
เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสตัย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบยีบวินัยประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 
 3) หลักความโปร่งใส 
 หลักความโปร่งใสคือ การสรา้งความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการท างานของ
องค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาดว้ยภาษาที่
เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง
ชัดเจนไดด้ังนั้น การน าหลักความโปร่งใสมาใช้พิจารณาการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ การปฏิบตัหิน้าท่ีด้วย
ความโปร่งใส ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ หรือประชาชนหรอืผู้มารับบริการสามารถตรวจสอบกระบวนการ
ท างาน หรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย สอดคล้องกับวิโรจน์  ก่อสกุล (2561ก, หน้า 103-104) สรุปว่า ระเบยีบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสรา้งระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มีว่าหลักความโปร่งใส 
ได้แก่ การสร้างความ ไว้วางใจ  ซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรบัปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มี
ความโปร่งใส และมีการเปดิเผยขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
 4) หลักความมีส่วนร่วม 
 หลักการมีส่วนร่วม คือ การเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตดัสินใจ
ประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ         
ในการน าหลักความมสี่วนร่วมมาใช้ประกอบการประเมินจะพิจารณาจากการมสี่วนร่วมในการปฏิบตัิงาน                
การร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ การวางแผนการท างานร่วมกัน เป็นต้น หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่    
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจประเทศ ไม่วา่ด้วยการแจ้งความเห็น
การไตส่วนสาธารณะ  การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ 
 5) หลักความรับผิดชอบ 
 ได้น าหลักความรับผดิชอบมาใช้พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ ในเรื่องนี้ จะพิจารณาจาก
ภารกิจหน้าท่ีของแตล่ะส่วนงาน ว่าสามารถด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ทันต่อกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด หรือไม่อย่างไร สามารถปฏิบัติงานท่ีไดร้ับมอบหมายได้ถูกตอ้ง รวดเร็ว และทันต่อเวลา สอดคล้องกับวิโรจน์  



 

ก่อสกุล (2561ก, หน้า 103 - 104)  สรุปว่า ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบรหิารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มีว่า 5. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าท่ีความส านึก       
ในความรับผดิชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการ
เคารพในความคดิเห็นท่ีแตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
 6) หลักความคุ้มค่า 
 พิจารณาจากการปฏิบัติงานว่าสามารถปฏิบตัิงานให้บรรลผุลส าเรจ็ มีการลดขั้นตอนการท างานให้มีความ
รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และใช้งบประมาณให้เกดิประโยชนส์ูงสุดเพื่อแก้ปญัหาของประเทศ รวมทั้งการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในกองกฎหมาย เช่น การประหยัดพลังงานซึ่งการประหยัดพลังงานก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวช้ีวัด
กรมเช่นกันสอดคล้องกับวิโรจน์  ก่อสกุล (2561ก, หน้า 103-104) สรุปว่า ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีด่ี พ.ศ. 2542 มีว่า 6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและ
การใช้ทรัพยากรที่มีจ ากดั     ให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่ส่วนรวม โดยณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่าง
คุ้มค่าสร้างสรรคส์ินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้
สมบูรณ์ยั่งยืน 
 ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 1) ปัญหาการบริหารงานภาครัฐยงัคงเป็นระบบอุปถัมภ์และระบบเจ้าขุนมูลนาย ท าให้น า                   
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานและการประเมินผลการปฏบิัติราชการไดไ้ม่เต็มที่ สอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552)  สรุปว่าระบบการตดัสินใจและการบริหารจัดการของภาครัฐยังมี
ลักษณะที่ขาดความโปร่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรมอย่างแท้จริงส่งผลให้การบริหารจดัการโดยรวมไม่สามารถสนองตอบ
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่ประชาชนโดยรวมได้ ในขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสหรือช่องทางให้เกิดการทุจริตและ
ผิดจริยธรรมจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการได้ 
 2) ปัญหาด้านความโปร่งใส เนื่องจากผู้รับการประเมินไมม่ีความชัดเจนในการพิจารณา หรือไมม่ีการสร้าง
การรับรู้ให้กับผู้รับการประเมิน ไมม่ีเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน ใช้ดุลพินิจมากกว่า รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้
เข้าใจ ในเรื่อง การคิดวิเคราะหค์่าคะแนน รวมทั้งข้อมูลที่น ามาพิจารณาให้คะแนน สอดคล้องกับงานวิจัยของวิโรจน์  
คงเทพ (2558) ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองพัทลุง 
จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยสรุปได้วา่ หลักความโปร่งใส  มีแนวทางการด าเนินงาน สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันใน
การปฏิบัติงาน โดยมีการปรับปรุงกลไกการท างานให้มีความโปร่งใสเปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
ตรวจสอบได้ มีการแสดงผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 3) ปัญหาด้านความมีส่วนร่วม การไมเ่ปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกทราบการตัดสินใจของผู้ประเมิน         
ซึ่งจะสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552) ที่สรุปว่า ระบบการตดัสินใจและการ
บริหารจดัการของภาครัฐยังมลีักษณะที่ขาดความโปร่งใสบรสิุทธ์ิและยุติธรรมอย่างแท้จริงส่งผลให้การบริหารจัดการ
โดยรวมไม่สามารถสนองตอบและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่ประชาชนโดยรวมได้ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสหรือ
ช่องทางให้เกิดการทุจริตและผดิจริยธรรมจรรยาบรรณในการปฏิบัตริาชการได้ 
 4) ปัญหาหลักความคุ้มค่า ว่า ยังไม่ใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดความคุม้ค่า เนื่องจากบางงาน หรือบาง
ภารกิจ คนกับงานยังไม่สมดลุกัน และยังไม่ได้ใช้หลักนี้มาตรวจสอบผู้ถูกประเมินอย่างเคร่งครัดในเรื่องของการ
ประหยดัพลังงาน ประหยัดทรัพยากร เช่น การประหยัดกระดาษ น้ า ไฟ หรือวัสดสุ านักงาน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง
กับวิโรจน์  คงเทพ (2558) ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ผลการวจิัย (6) หลักความคุ้มค่า ก าหนดให้ผู้ปฏิบตัิงานวางแผนบริหารจดัการในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดั เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม มีการจัดกจิกรรมรณรงค์ให้ทุกคนมีความ
ประหยดั ใช้ทรัพยากรอย่างมีคณุค่า 
 
 



 

ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
 1. ควรมีการส่งเสริม ปลูกฝังให้มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัตริาชการ โดยให้ค านึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวม มีความซื่อสัตยต์่อหน้าท่ีของตนเอง มีความรบัผิดชอบ 
 2. ผู้บริหารควรก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาการประเมินให้มีความชัดเจน และใหผู้้มีอ านาจในการ
ประเมินปฏิบัตติามด้วยความเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความยตุิธรรมแกทุ่กฝ่าย 
 3. รณรงค์ให้ข้าราชการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และประหยดั เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประโยชนส์ูงสุด 
 4. เปิดโอกาสให้ข้าราชการทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ในการร่วมกันก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนประเมิน 
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