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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1). เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีต่อการน าหลกัธรร
มาภิบาลไปใชใ้นศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) 2).เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
เจา้หนา้ท่ีต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล และ3). เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้เก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาลกบัความ
คิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ เจา้หน้าท่ีในศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ทั้งหมด 
จ านวน 62  คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  One-way ANOVA และ ค่า
ประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ผลการศึกษาพบว่า เจา้หน้าท่ีในศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) มีระดบัความ
คิดเห็นการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ส่วนการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลในด้านระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน          
มีความคิดเห็นต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) 
ต่างกัน ตามระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ  และอายุท่ี
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แตกต่างกนั มีความคิดเห็นไม่ต่างกนั นอกจากน้ีปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาล ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ีต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นศูนยม์านุษยวิทยา   
สิรินธร(องคก์ารมหาชน) 
 
ค าส าคญั : หลกัธรรมาภิบาล, ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) 
 

Abstract 
 

The objectives of this research were 1)  to study the level of the personnels’  opinion on good 
governance implementation in The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public 
Organization). 2) to compare the personnels’ opinion according to personal factors. 3) to study the 
correlation between knowledge of good governance and the personnels’  opinion.  The population 
was 62 persons in the Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre ( Public 
Organization). Data were collected by using a questionnaire, and analyzed by a computer software. 
Statistical tools used for data analysis were Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test, One Way 
ANOVA and Pearson Product Moment Correlation Coefficient at the .05 level of significance. 
 
 The result of the research indicated that the level of the personnels’  opinion on good 
governance implementation in The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public 
Organization)  was moderate.  Hypotheses testing revealed that education level affected the 
difference in the opinions. Gender and age did not affect the difference in the opinions. In addition, 
the knowledge of good governance did not relate to personnels’  opinion on good governance 
implementation. 
 
Key word: Good Governance, The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public 
Organization) 
 
 
 
 



 
 
 

บทน า 
 

ธรรมาภิบาล( Good Governance ) ตามความหมายของธนาคารโลก หมายถึง การก าหนด
กลไกอ านาจของภาครัฐในการบริหารจดัการทรัพยากร ทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เพื่อให้เกิดการพฒันา ครอบคลุมลกัษณะส าคญั 3 ประการคือ 1) โครงสร้างและรูปแบบของระบอบ
ทางการเมือง 2) กระบวนการและขั้นตอนท่ีผูมี้อ  านาจในการเมืองใชใ้นการบริหารจดัการทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพฒันาประเทศ และ 3) ความสามารถของผูมี้อ  านาจในการบริหาร
ประเทศในการวางแผนก าหนดนโยบายและการแปลงแผนและนโยบายไปสู่การปฏิบติั ตลอดจนการ
ปรับเปล่ียนแนวทางการบริหารประเทศ ปรากฏเป็นคร้ังแรกเม่ือปี 1989 ในรายงานเร่ือง Sub Sahara 
Africa : From Crisis to Growth ท่ีธนาคารโลกไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการมี  Good Governance 
ว่าเป็นกุญแจส าคญัประการหน่ึงท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศท่ี
ไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) (อรพินท ์   สพโชคชยั, 
2541) 

 
ส าหรับประเทศไทย ค าว่าธรรมาภิบาลถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายหลงัเกิดภาวะวิกฤติ

เศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 เน่ืองจาก ในหนังสือแสดงเจตจ านงท่ีประเทศไทยกูเ้งินจากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) ก าหนดเง่ือนไขให้รัฐบาลไทยตอ้งสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในภาครัฐ 
และด าเนินการตามนโยบายสาธารณะท่ีตกลงไวอ้ยา่งเคร่งครัด เพื่อพฒันาประเทศกลบัสู่เสถียรภาพ
และจะเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยนื สาเหตุดงักล่าวท าใหรั้ฐบาลหนัมาใหค้วามส าคญักบัการสร้างธรรมาภิ
บาล โดยมีปรากฏคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 ดว้ยเจตนารมณ์ท่ี
มุ่งเนน้การพฒันาการเมืองไทยท่ีสัมพนัธ์กบัหลกัธรรมาภิบาล นอกจากน้ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) ยงัได้ก าหนดแนวคิดในการพัฒนาประชารัฐโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างการใชห้ลกันิติธรรมในการบริหารงานภาครัฐและการพฒันาประเทศ  

 

ต่อมารัฐบาลได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ (TDRI) ศึกษาและจัดท า
ข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และได้มอบให้ส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนน าผลการศึกษาดงักล่าว ไปจดัท าเป็นแนวปฏิบติั จนท่ีเป็นมาของ
การประกาศ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ี
ดี พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 โดยวางกรอบแนวทางการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพฒันาระบบราชการไทยให้เกิดประสิทธิภาพ



 
 
 

และประสิทธิผล มีการท างานอย่างโปร่งใส ประชาชนสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารและ
ตรวจสอบการท างานของภาครัฐ และเพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บประโยชน์สูงสุด  

 
ผลจากการปฏิรูประบบราชการเม่ือปี พ.ศ. 2545 คณะรัฐมนตรีได้จัดตั้ งส านักงาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ(ก.พ.ร.) เพื่อท าหนา้ท่ีในการพฒันาระบบราชการและส่งเสริมให้
หน่วยงานภาครัฐน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 โดยไดจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติังานขององคก์ารมหาชน 
เพื่อให้องคก์ารมหาชนน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ
นบัตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา คณะรัฐมนตรีไดก้ าหนดระบบการประเมินผลส าหรับ
องคก์ารมหาชน เพื่อพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงความมีประสิทธิภาพและความคุม้ค่าขององคก์ารมหาชน โดยมี
กรอบการประเมิน 4 ดา้น ประกอบดว้ย 1. ดา้นประสิทธิผลของการปฏิบติังาน 2. ดา้นคุณภาพการ
ใหบ้ริการ 3. ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน ความคุม้ค่าในการบริหารและใชง้บประมาณ และ 
4. ดา้นการก ากบัดูแลกิจการและการพฒันาองคก์าร ซ่ึงประเมินความสามารถในการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลและก ากบัดูแลตนเองท่ีดี  

 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานของรัฐในก ากับของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม จึงไดน้ าแนวทางดงักล่าวมาใชใ้นหน่วยงาน และจดัให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานตามค ารับรองการปฏิบติังานตามท่ีส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการก าหนดทุกปี ซ่ึงผลการประเมินดงักล่าวเฉล่ียระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559 อยู่ใน
ระดบัดี โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.49 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน (ขอ้มูลจากรายงานผลการด าเนินงานตาม
ค ารับรองการปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559) 

 
ส าหรับงานวิจยัเร่ืองน้ีจะมีความแตกต่างจากการประเมินผลท่ีหน่วยงานไดด้ าเนินการ โดย

ศึกษาปัจจยัท่ีน่าจะเก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) ผลการวิจยัท่ีไดจ้ะใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันาและ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลใหเ้กิดข้ึนในศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) 

 
  
 



 
 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 

1.  เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ีต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน)  

2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้น
ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้เก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาลกบัความคิดเห็นของ
เจา้หนา้ท่ีต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) 

 
วธีิการวิจัย 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ในการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) ซ่ึงมีประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นคือ เจา้หนา้ท่ีศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) ทั้งหมดจ านวน 62 คน  (ขอ้มูลจากฝ่ายบุคคล รายงานประจ าปี 
2559)  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

การศึกษาคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล โดยท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนแรก เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ของเจา้หนา้ท่ีต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์าร
มหาชน) ในเร่ือง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเร่ืองความรู้เก่ียวกบัหลกัธรรมาภิ
บาลมีจ านวน 15 ขอ้ ลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) คือ ใช่ และ ไม่ใช่ 
และส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ใน 6 หลกั คือ 1) หลกันิติธรรม 2) หลกัคุณธรรม 3)หลกั 
ความโปร่งใส 4) หลกัการมีส่วนร่วม 5) หลกัความรับผดิชอบ และ 6) หลกัความคุม้ค่า โดยการสร้าง
แบบสอบถามโดยใช ้Likert's Scale เป็นมาตราวดั  



 
 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ผู ้ศึกษาน าแบบสอบถามทั้ งหมดมาวิ เคราะห์  และประมวลผลโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใชค้วามถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ One-way 
ANOVA และค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ตามแบบของเพียร์สัน  (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient)  จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และเรียบเรียงให้เป็นระบบในรูปแบบ
ของรายงานผลการวิจยัต่อไป 

 
สรุปผลการวจัิย 

 
ความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ีต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร 

(องคก์ารมหาชน) 
 
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในศูนย์

มานุษยวิทยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) พบว่า ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 39 คน คิดเป็น ร้อยละ 62.9  มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 33 คน  คิดเป็น ร้อยละ 53.2 และ
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากท่ีสุด จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6  ระดับความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าท่ีต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) โดย

ภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี (  = 3.58) โดยค่าเฉล่ียสูงสุดคือองคป์ระกอบหลกันิติธรรม 

โดยมี ( =3.77) มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก รองลงมาคือ หลกัความโปร่งใส โดยมี    

(  = 3.67) และองคป์ระกอบหลกัความคุม้ค่า โดยมี ( = 3.40) มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นในระดบั
ปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด  ภาพรวมความรู้เก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าท่ีศูนย์

มานุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) อยูใ่นระดบัมากโดยมี (  = .90)   
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที ่1 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการน าหลกัธรรมาภิบาล
ไปใชใ้นศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) แตกต่างกนั การทดสอบสมมติฐานในการศึกษา
คร้ังน้ี ปรากฏผลดงัน้ี ประชากรท่ีมีระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ีต่อการน า
หลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญั



 
 
 

ทางสถิติท่ี ระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่ประชากรท่ีมี เพศและอายุ ต่างกนัมีความ
คิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) 
แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 
สมมติฐานที่ 2 ความรู้เก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของ

เจา้หน้าท่ีต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ใน ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 
ข้อวิจารณ์ 

 
สมมติฐานท่ี 1 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้
ในศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) แตกต่างกนั 
 
 1.1  เพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในศูนยม์านุษยวิทยา        
สิรินธร(องค์การมหาชน) ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ทั้ งน้ี  เน่ืองจาก        
หลกัธรรมาภิบาลเป็นหลกัการบริหารงานท่ีดีท่ีทุกองคก์รตอ้งยดึถือใช ้ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีจึงจ าเป็นตอ้ง
มีความรู้ในเร่ืองดงักล่าว ซ่ึงเม่ือเจา้หนา้ท่ีมีความรู้และตอ้งยึดถือหลกัธรรมาภิบาลเป็นแนวทางใน
การปฏิบติังาน จึงส่งผลให้เจา้หน้าท่ีทั้ งเพศชาย และเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการน าหลกัธรรมา     
ภิบาลไปใชใ้นศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) ไม่แตกต่างกนั 
  

1.2  อายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในศูนยม์านุษยวิทยา       
สิรินธร(องคก์ารมหาชน) ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจาก  หลกั
ธรรมาภิบาลเป็นหลกัการบริหารงานท่ีดีท่ีทุกองคก์รตอ้งยึดถือใช ้ดงันั้น เจา้หน้าท่ีจึงจ าเป็นตอ้งมี
ความรู้ในเร่ืองดงักล่าว ซ่ึงเม่ือเจา้หนา้ท่ีมีความรู้และตอ้งยึดถือหลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติังาน 
จึงส่งผลให้เจา้หน้าท่ีทุกวยัมีความคิดเห็นต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในศูนยม์านุษยวิทยา       
สิรินธร(องคก์ารมหาชน) ไม่แตกต่างกนั    

 
1.3  ระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในศูนย์

มานุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) แตกต่างกนั  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  เจา้หนา้ท่ีท่ีมี
ระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร



 
 
 

(องคก์ารมหาชน) แตกต่างกนั โดยรวมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .05 ทั้งน้ีเน่ืองจาก  เจา้หน้าท่ีท่ีมี
การศึกษาแตกต่างกนัจะมีทกัษะและระดบัการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั จึงส่งผลให้เจา้หนา้ท่ีท่ีมีการศึกษา
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์าร
มหาชน) แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานท่ี 2 ความรู้เก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาลมีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีต่อการ
น าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน)   
  
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความรู้เก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาลไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ีต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์าร
มหาชน)  ทั้งโดยรวมและรายองคป์ระกอบ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ หมายความว่า ทั้งน้ี
เน่ืองจาก  ถึงแม้เจ้าหน้าท่ีจะมีความรู้เก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล แต่ปัจจัยภายในองค์กร เช่น 
วฒันธรรมองคก์ร และผูบ้ริหารองคก์ร อาจไม่เอ้ือกบัการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นองคก์ร จึง
ส่งผลใหค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาลไม่มีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ี 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 

จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ีต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้น
ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) ผูศึ้กษาขอเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีอาจเป็น
ประโยชน์ ดงัน้ี 

 
1.  หลกัคุณธรรม จากผลการศึกษา พบว่า ระดบัความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ีต่อการน าหลกั

ธรรมาภิบาลมาใชใ้นศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) โดยภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า เจา้หนา้ท่ีศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน)มีความคิดเห็นว่า 
ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) มีการพิจารณาให้ค่าตอบแทนแก่เจา้หน้าท่ีตามผลการ
ปฏิบติังานอยา่งเป็นธรรม มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นส่ิงท่ีศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) 
ควรปรับปรุง คือ ควรจดัท าหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้สอดคลอ้งกบัระบบ
การประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี เช่น เจา้หนา้ท่ีท่ีมีผลการปฏิบติังานสูงควรไดรั้บค่าตอบแทน



 
 
 

พิเศษมากกว่าเจา้หน้าท่ีท่ีมีผลการประเมินต ่า เพื่อให้เจา้หน้าท่ีมีขวญัก าลงัใจและมีแรงจูงใจให้
ปฏิบติังานไดดี้ข้ึน 

 
2.  หลกัการมีส่วนร่วม จากผลการศึกษา พบว่า ระดบัความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีต่อการน า

หลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า เจา้หน้าท่ีศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน)มีความ
คิดเห็นต่อการท่ี ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) มีการใชก้ระบวนการตดัสินใจ โดยใช้
เสียงส่วนใหญ่ แต่ก็รับฟังเสียงส่วนน้อย มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดงันั้นส่ิงท่ีศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร
(องคก์ารมหาชน) ควรปรับปรุง คือ ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอก อนัไดแ้ก่ ผูป้ฏิบติังาน และเครือข่ายผูรั้บบริการ ไดมี้ส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลดา้นสภาพ
ปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานจริง ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะต่อการก าหนด
นโยบายขององคก์ร  

 
3.  หลกัความรับผดิชอบ จากผลการศึกษา พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีต่อการน า

หลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า เจา้หน้าท่ีศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) มีความ
คิดเห็นต่อความเอาใจใส่ในการให้บริการแก่ประชาชน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดังนั้ น ส่ิงท่ีศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) ควรปรับปรุง คือ พฒันาช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะจากผูรั้บบริการ เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถแกปั้ญหาและปรับปรุงการให้บริการ
แก่ประชาชนไดท้นัท่วงที 
 

4.  หลกัความคุม้ค่าจากผลการศึกษา พบว่า ระดบัความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีต่อการน าหลกั
ธรรมาภิบาลมาใชใ้นศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบพบว่าเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า เจา้หนา้ท่ีศูนยม์านุษยวิทยา
สิรินธร(องคก์ารมหาชน)มีความคิดเห็นว่า ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) มีการ
ประเมินความคุม้ค่าโดยเปรียบเทียบกบัผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดงันั้นส่ิงท่ี
ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ควรปรับปรุง คือ จัดอบรมสร้างความรู้และความ
ตระหนักเก่ียวกบัตวัช้ีวดัความส าเร็จในการปฏิบติังานขององค์กร ให้แก่เจา้หน้าท่ีทุกคน เพราะ
ตวัช้ีวดัความส าเร็จขององคก์รเป็นเคร่ืองสะทอ้นความคุม้ค่าในการใชจ่้ายงบประมาณ 
 



 
 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 

การศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไปควรท าการวิจยัทั้ งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เน้ือหา
งานวิจยัมีขอ้มูลเชิงลึกและมีความครบถว้นสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน โดยควรศึกษาวิจยัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 
1.  ศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร

(องคก์ารมหาชน) 
 
2.  ศึกษาวิจัยความคิดเห็นของผู ้รับบริการต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในศูนย์

มานุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน) 
 

เอกสารและส่ิงอ้างองิ 
 

ไชยวฒัน์ ค  ้ าชู และคณะ.  2545.  ธรรมาภิบาล การบริหารการปกครองที่โปร่งใสด้วยจริยธรรม. 
กรุงเทพมหานคร: บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน). 

 
จตุพร พิริยวิรุตม.์  2555.  การน านโยบายการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของเทศบาลต าบล

ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต(รัฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

 
ทวีวฒัน์ อินทรประเสริฐ.  2559.  การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส านักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัราชภฎัร าไพพรรณี. 

 
วิจิตรา วชัราภรณ์.  2545.  ความคิดเห็นของข้าราชการรัฐสภาที่มีต่อบทบาทและความรับผิดชอบ

ของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน.  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

 



 
 
 

วิจิตราภรณ์ ไชยโคตร.  2550.  การประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ต าบลบรบือ  อ า เภอบรบือ  จั งหวัดมหาสารคาม .   ก ารศึกษาค้นคว้าอิสระ รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 

 
วิชาญ ย ัง่ยืน.  2550.  ความคิดเห็นของนายกเทศมนตรีต่อธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น .  การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) , 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

 
ศุทธภคั พนัธ์ุภาไพ.  2554.  ความคิดเห็นของข้าราชการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ต่อการสร้างธรรมาภิบาลภายในส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร .  
ก าร ศึ ก ษ าค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ป ริ ญ ญ าศิ ล ป ศ าส ต รม ห าบั ณ ฑิ ต  (รั ฐ ศ าส ต ร์ ) , 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

 
ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน).  2560.  เกี่ยวกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การ

มหาชน) (Online).  http://www.sac.or.th/th/about, 1 เมษายน 2560 
 
ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน).  2560.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บ ริ ห ารกิ จ ก าร บ้ าน เมื อ งที่ ดี  พ .ศ .2546 (Online) .   http: / /www.sac.or. th/ th/wp-
content/uploads/2016/04/good-governance-2546.pdf, 1 เมษายน 2560 

 
ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน).  2560.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.

2540 (Online).  http://www.sac.or.th/th/about/พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ, 
1 เมษายน 2560 

 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ.  2548.  คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนตาม

แนวทางการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี.  กรุงเทพฯ: สหพฒันการพิมพ.์ 
 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ.  2549.  วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล 

แ ล ะ ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ ใน ภ า ค รั ฐ (Online) . 
http://www.opdc.go.th/uploads/files/Nation_Agenda.pdf, 1 มิถุนายน 2560. 



 
 
 

 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  2557.  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ .  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 

 
ศิรินันท์ ทิพย์เจริญ.  2559.  ธรรมาภิบาลในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์.  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัธนบุรี.   10(23): 67-80. 
 

สุรเมธ  ทองดว้ง, จ่าเอก.  2556.  การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพธ์ิทอง อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด .  สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , 
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 

 
อรพินท์  สพโชคชัย . 2541. สังคมเสถียรภาพและการสร้างกลไกประชารัฐที่ ดี (Online).  

https://tdri.or.th/2012/11/wb20/, 1 เมษายน 2560 
 
เอกชยั นกัวิฬา.  2555.  การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขต

อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์) , 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

 
Anonymous.  (1996).  Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary.  10th ed.  Merriam-Webster 

incorporated : Mussachusetts.  
 
Bloom, B. S. and Ceylon, D. 1975. Taxonomy of education objectives: Hand book I: 

Cognitivedomain. New York: David Monkey 
 
Boom, et al.  1956.  The Functions of the Executive.  London: Oxford University Press. 
 
Foster, C. R. (1952). Psychology for Life Adjustment. Chicago: American Technical Society. 
 
Freeman, Luthans.  (1995).  Organization Behavioral.  7th.ed. Singapore McGraw-Hill. 



 
 
 

 
Hurlock E.  (1995).  Adolescent Development.  New York : McGraw-Hill Book. 
 
Mary L. Good.  (2006).  Integrating the Individual and the Organization.  New York : Wiley. 
 
Oskamp, S.  1997.  Attitudes and opinions.  New Jersey: Prentice – Hall Inc. 
 
R.A.W. Rhodes.  1996.  The New Governance : Governing without Government.  Political Study  

XLIV: 652-667 
 
Renner, H.H.  1954.  Introduction to Opinion and Attitude Measurement. New York: Harper 

And Brothers Publisher. 
 
Triandis, H. C.  1971.  Attitude and Change.  New York: Wiley. 
 
UNDP.  Governance and Sustainable Human Development : A Discussion Paper.  New York : 

Management Development and Governance Division, 1995. 
 

 


