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Abstract 
 

This study aimed to verified the Success of Good Governance principle implementation 
HuaHin Land Office; and Compared sample attitude toward the success of Good Governance 
principle implementation HuaHin Land Office. 
 This was survey quantitative approach; 383 vistors were sample according to 
Yamane principle. Questionnaires was used as data collection means, descriptive statistics; 
percentages mean standard deviation, inferential statistics; T - test and ANOVAF were 
applied for data analysis.  

The findings were as follow. The success of Good Governance principle 
implementation HuaHin Land Office were high level; and There were not any difference 
among sample attitude toward the success of Good Governance implementation 
HuaHin Land Office. 
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บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์      
มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2475   
เป็นต้นมา ส่งผลให้ประชาชนเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ ระบบราชการมีการขยายตัว
เป็นระบบองค์กรขนาดใหญ่และทวีความซับซ้อนมาก แต่ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับประชาชนยิ่ง       
มีช่องว่างมากขึ้น เกิดปัญหาในการให้บริการแก่ประชาชน ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารราชการแผ่นดิน ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม ต่อมาภายหลังจากที่ประเทศไทยเกิดวิกฤต 
ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 องค์การระหว่างประเทศ คือ ธนาคารโลก ได้น าแนวความคิดเรื่องหลัก        
ธรรมาภิบาลมาใช้กับประเทศที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจต้องมีการกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Money Fund : IMF) รวมทั้งประเทศไทย ประกอบกับประเทศไทยได้มีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับแรกที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศภายใต้หลักธรรมาภิบาล และมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยเพ่ิมเติมมาตรา 3/1 ซึ่งมีหลักการเพ่ือมุ่งเน้นให้ส่วน
ราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐได้
วางรากฐานในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีหลักการที่ส าคัญ ได้แก่ การสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารประเทศ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งระดับชาติ ท้องถิ่น 
ชุมชน และในทุกระดับตั้งแต่การร่วมรับรู้ ร่วมท าและร่วมรับผลประโยชน์ และมีการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ต่อเนื่องถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ได้ก าหนดว่า การบริหารจัดการประเทศต้องเสริมสร้างหลัก            
ธรรมาภิบาลให้ เข้มแข็ง เพ่ือให้ เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) อันเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สะสมมานานจนถึงข้ันวิกฤติ ทั้งใน
ภาคเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง นอกจากนี้รัฐบาลจะต้องส่งเสริมค่านิยมและวิธีปฏิบัติที่ซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบ ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะการลงโทษแก่ผู้กระท า
ความผิดอันเป็นองค์ประกอบของหลักธรรมมาธิบาลดังกล่าว ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นทั้ง 
ในวงการภาครัฐและภาคเอกชน อันเป็นเงื่อนไขส าคัญในการขจัดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบหรือ
คอร์รัปชั่น (Corruption) โดยจะต้องมีการก าหนดกฎระเบียบเป็นกติกาบังคับไว้และจะต้องปลูกฝังลงไป
ในระบบการสร้างคนรุ่นใหม่ตั้งแต่เยาว์วัย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552, หน้า 4) 
 ประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่างๆ ที่ได้บัญญัติ
หลักธรรมาภิบาลไว้ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นใช้ก็ยังมีการน าหลักการ                
ธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหลักสากลมาบัญญัติไว้โดยตลอดมา จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดแนวทางหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลไว้เป็น
หลักการส าคัญ ในหมวดที่ 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ เช่น มาตรา 65 “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว”  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเป็นกรอบการ
พัฒนาประเทศไทยในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สู่การ
ปฏิบัติ เป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญที่สุดที่จะถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ลงสู่การปฏิบัติในล าดับ
แรกที่ขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ในที่สุด ได้ก าหนดจุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลัก
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาลในสังคม โดยก าหนดให้ในระบบการบริหารจัดการภาครัฐต้อง
ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านระบบการ
บริหารงานและบุคลากร ในส่วนการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ 
ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่
เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2560, หน้า 3, 18) 
 การบริหารงานภาครัฐในปัจจุบันได้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า เปิดเผย โปร่งใสและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่ง
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546    
ส่งผลให้ส่วนราชการต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดให้มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และปรับเปลี่ยน
วิธีการท างานเพ่ือมุ่งไปสู่องค์กรสมัยใหม่ มีการท างานเชิงรุกแบบบูรณาการ มีความคล่องตัว ปฏิบัติงาน
ได้อย่างรวดเร็ว มีขีดสมรรถนะสูงและสามารถรองรับต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว          
ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การสื่อสารไร้พรมแดนภายใต้กระแสโลกภิวัฒน์ การเชื่อมต่อของข้อมูล
ข่าวสารผ่านโลกดิจิตอลที่รวดเร็วและกว้างไกล การบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการต่าง  ๆ จึงต้อง
น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ประกอบกับการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบันได้น า
แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) ซึ่งเป็นแนวคิดที่พัฒนา
มาจากการบริหารจัดการของภาคเอกชน คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่          
ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงาน
ภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความ
คุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการ
สาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้น
การให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ โดยให้ความส าคัญต่อการรับผิดชอบต่อผลงาน 
การควบคุมผลสัมฤทธิ์ การเชื่อมโยงให้เข้ากับการจัดสรรทรัพยากรและการให้รางวัล การปรับโครงสร้าง
องค์กรให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ       
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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 แผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย 10 ปี (พ.ศ. 2557 - 2566)  
ด้านการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  ได้ก าหนดโครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 ได้จัดกลุ่มภารกิจของกระทรวงมหาดไทยออกเป็น       
3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ประกอบด้วยหน่วยงานระดับกรม ได้แก่  
กรมการปกครองและกรมที่ดิน 2) กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ 
กรมการพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ 3) กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและ
พัฒนาเมือง ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมโยธาธิการและผังเมือง  ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ การบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทยมีความเป็นเลิศ มีสมรรถนะสูง บนพ้ืนฐาน        
ธรรมาภิบาล เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการอ่ืนใน
ระดับพ้ืนที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ” มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล คือ ปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการภายในให้คล่องตัวและเป็นองค์กรที่ทันสมัย มีนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง และ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการด าเนินภารกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4       
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ซึ่งทุกหน่วยงานในระดับกรมจะต้อง
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี  ตามภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ (กระทรวงมหาดไทย, 2558, หน้า จ, ฉ, ช) 
 กรมที่ดินเป็นหน่วยงานระดับกรม  สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
ภารกิจด้านที่ดิน  เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและการจัดการที่ดินของรัฐ โดยการรังวัด
ท าแผนที่ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบริการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน เพ่ือให้
บคุคลมีความม่ันคงในการถือครองที่ดินและได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการ
ที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้สภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ (กระทรวงมหาดไทย, 2256, หน้า จ) 
 กรมที่ดินเป็นหน่วยงานระดับกรม  สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
ภารกิจด้านที่ดิน เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและการจัดการที่ดินของรัฐ โดยการรังวัดท า
แผนที่  การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบริการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน เพ่ือให้
บุคคลมีความม่ันคงในการถือครองที่ดินและได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการ
ที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้สภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ (กระทรวงมหาดไทย, 2256, หน้า จ) 
 ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน เป็นส านักงานที่ดินสาขาหนึ่งของส านักงาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นราชการส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชนเกี่ยวกับงานที่ดิน และเป็นการแบ่งเบาภารกิจของส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการ
ให้บริการประชาชน จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เปิด
ท าการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2530 มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่า
ด้วยอาคารชุด กฎหมายการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน และกฎหมายว่าด้วยการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในเขตด าเนินการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
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อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การรังวัดพิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์    
สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเข้าเป็นแปลง 
เดียวกัน การท าแผนที่ส าหรับที่ดิน รวมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีอากรเกี่ยวกับการ
ด าเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และปฏิบัติงานร่วมกัน
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานโครงสร้าง
ภายในออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายรังวัด ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการใน
เขตพ้ืนที่อ าเภอหัวหิน รวม 7 ต าบล ได้แก่ ต าบลหนองแก ต าบลหัวหิน ต าบลหินเหล็กไฟ ต าบลทับใต้ 
ต าบลหนองพลับ ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ และต าบลบึงนคร 
 ที่ผ่านมา ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน มีปริมาณงานในการให้บริการ
ประชาชนจ านวนมาก ตามแผนการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดิน มีเป้าหมายการบริการที่วางไว้
ในระดับสูง แต่ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน มี อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ
การให้บริการ ส่งผลให้การให้บริการประชาชนในเรื่องต่าง ๆ บางครั้งเกิดความล่าช้า การให้บริการไม่
ทั่วถึง ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการให้บริการ  เกิดปัญหาข้อร้องเรียน        
ผู้ศึกษาวิจัยจึงเห็นความจ าเป็นให้มีการศึกษาในเรื่อง ความส าเร็จของการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ส านักที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน เพ่ือค้นหาสาเหตุของปัญหา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือจะ
ได้น าไปปรับปรุงแก้ไข และเกิดประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้น าไปเป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการวางแผนงานและพัฒนาบุคลากรของส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสร้างความเชื่อม่ัน รวมเร็ว โปร่งใส เป็นองค์กรที่ได้มาตรฐาน  
 
1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน                         

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานตาม          
หลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 

 
1.3 สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สาขาหัวหิน อยู่ในระดับมาก 

2. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ไมแ่ตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามลักษณะประชากร 
 
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 
          การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยใช้แนวทางการศึกษาเชิงปริมาณ โดยก าหนดขอบเขตในการวิจัย
ดังต่อไปนี้  

4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน มี 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า  
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     ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยแบ่งเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

    ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า 

4.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       
4.2.1 ประชากร : ประชาชนผู้มาติดต่อราชการณส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขา

หัวหิน จ านวน 9,000 คน (ข้อมูลจากส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน, 2561) 
  4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง : ท าการสุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชาชนทั้งหมดได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 383 คน 

4.3 ขอบเขตด้านพื้นที ่
  พ้ืนที่ท าการวิจัย ได้แก่ ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 

4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 

 
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

หลักธรรมำภิบำล หมายถึง หลักในการบริหารงานของผู้บริหารและพนักงานที่ส่งผลให้เกิดความ
เป็นธรรมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรและประชาชนในด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลัก
ความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบและด้านหลักความคุ้มค่า 

หลักนิติธรรม หมายถึง การบริหารงานตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ  ด้วยความถูกต้องความดีงาม 
มีการกระจายอ านาจการพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติมีกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน รณรงค์ให้บุคลากรยึดถือหลักความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่
ดีแก่สังคม 

หลักคุณธรรม หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรยึดมั่นความถูกต้องดีงาม สร้างคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น ท าให้สังคมมีเสถียรภาพ ทุกคนสามารถอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขด้วยความมี
ระเบียบวินัย 

หลักควำมโปร่งใส หมายถึง กระบวนการท างานและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มีการเปิดเผยตรงไปตรงมา
สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ บุคลากรและประชาชนทุก
คนสามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง มีกระบวนการให้บุคลากรสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องชัดเจน 

หลักกำรมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารงานที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรับรู้การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน การประเมินผลงานและเสนอความเห็นในการตัดสินปัญหาเพ่ือให้เกิดความคิดริเริ่มและมีพลัง
ในการท างานร่วมกัน 

หลักควำมรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและผู้บริหารใส่ใจต่อปัญหาอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ผลของการปฏิบัติหน้าที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้และสร้างความ        
พึงพอใจต่อทุกฝ่าย 
          หลักควำมคุ้มค่ำ หมายถึง การบริหารการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม การปฏิบัติงานต่าง ๆ ต้องมีความรวดเร็ว มีคุณภาพ 



6 

 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
         1. ผลการศึกษาวิจัยท าให้ทราบถึงระดับความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 
         2. ผลการศึกษาวิจัยสามารถน าไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ส านักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้มีประสิทธิผล โดยยึดหลักการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
         3. ผลการศึกษาวิจัยสามารถน าไปเป็นแนวทางส าหรับผู้ที่ มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการบริการ
ประชาชนทุกฝ่าย บริการด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว มีความโปร่งใส เป็นที่พึงพอใจของประชาชนที่มา
รับบริการจากส านักงานท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 



 

 

 
บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

 ในกรณีศึกษาวิจัยเรื่อง ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยน าเสนอเนื้อหา
ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 2.1 แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 

2.2 แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
2.3 การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
2.4 ประสิทธิภาพการใช้หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับกรมที่ดินและส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน  
2.6.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.7 กรอบแนวคิด 
 

2.1 แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
2.1.1 ความเป็นมาของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
การบริหารจัดการงานภาครัฐ (Public administration) ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามกรอบ

แนวคิด หรือตัวแบบระบบราชการในอุดมคติ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยนักสังคม
วิทยาชาวเยอรมัน ที่ชื่อแม็ค เวเบอร์ (Max Weber) โดยหลักการแล้ว การบริหารงานภาครัฐในแนวทาง
นี้จะเน้นการแบ่งงานกันท าตามแนวราบ การแบ่งงานกันท าตามแนวตั้งหรือมีการใช้สายบังคับบัญชา             
ยึดหลักกฎหมายและบันทึกเป็น ลายลักษณ์อักษร กฎระเบียบ การเลื่อนชั้นเลื่อนต าแหน่งตามหลักอาวุโส
และความสามารถการแยก ผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ขององค์การ วรเดช จันทรศร 
2541, (หน้า 27-28) รวมตลอดทั้ง มุ่งเน้นน าระบบคุณธรรมมาใช้ด้วย กล่าวได้ว่าการบริหารงานของรัฐ
ในแนวนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในอดีต เพราะท าให้เกิดความมีประสิทธิภาพ และความยุติธรรม 
สามารถควบคุมการใช้อ านาจดุลพินิจ และทุจริตประพฤติมิชอบ ป้องกันการ แทรกแซงทางการเมือง 
และการเล่นพรรคเล่นพวก ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2552, หน้า 443) ที่มีอยู่อย่างแพร่หลายในยุคสมัยนั้น 
ต่อมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แนวคิดการบริหารงานดั้งเดิม หรือตัวแบบประเพณีนิยมก็ได้รับการ
วิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการจ านวนหนึ่ง เช่น เฮอร์เบิร์ต ไซม่อน (Herbert Simon) (อ้างถึงใน พิทยา 
บวรวัฒนา, 2551, หน้า 194) ถึงกับชี้ให้เห็นว่าหลักการบริหารต่าง ๆ เป็นเพียงสุภาษิต (Proverbs) ที่มี
ความขัดแย้งในตัวที่เกิดขึ้นจริงได้ยากในทางปฏิบัติ และยังได้ชี้ให้เห็นว่าเป็นการไม่ สมเหตุสมผลที่เราจะ
ทึกทักว่าการจัดการแบบล าดับชั้นจะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวคือ การบริหารระบบ
ราชการไม่ใช่เป็นวิธีการที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเสมอไปประกอบกับการด าเนินงานของ ภาครัฐ
ในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นนอกจากจะไม่บรรลุผลเท่าที่ควรแล้ว ยังได้สร้างปัญหาต่างๆเกิดขึ้นตามมาอีก 
มากมาย ดังเช่นในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเป็นตัวอย่าง ซึ่งปีเตอร์ ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker)  (1994,          
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p. 208)  สะท้อนให้เห็นว่า ไม่เคยปรากฏว่ามีรัฐบาลใดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่จะมีรายจ่ายงบประมาณ 
ขาดดุลมากเท่ารัฐบาลประธานาธิบดีจอร์จ บุช เป็นรายจ่ายขาดดุลที่ท าให้เศรษฐกิจของสหรัฐตกต่ า       
ในระยะสามปีแรกที่ประธานาธิบดีบุช ด ารงต าแหน่ง เป็นการขาดดุลงบประมาณมากที่สุดนับตั้งแต่ช่วง
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรี นางมากาเร็ต แท็ชเชอร์ ของอังกฤษ        
ที่เป็นการขาดดุล งบประมาณเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่พยายามจะตัดรายจ่ายภาครัฐบาลลงเพ่ือให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจของประเทศ 

สภาพปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ท าให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อการบริหารงานของภาครัฐอย่างมาก 
ท าให้การบริหารภาครัฐในขณะนั้นมักได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันในด้านต่างๆอยู่บ่อยครั้ง เช่น การมี
ขนาด ใหญ่โต ไม่คล่องตัว มีขีดความสามารถในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ได้ไม่รวดเร็ว เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2551, หน้า 194) ยิ่งกว่านั้น วิธีการบริหารงานภาครัฐแบบดั้งเดิมที่
ยึดการบังคับ บัญชาตามล าดับชั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความ
ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง อย่างฉับไว้ได้ ระบบบริหารราชการที่ไม่ยืดหยุ่น การปฏิบัติงานโดยยึดแบบแผน
ตามขั้นตอนปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด มีขอบเขตงานที่แคบ รวมทั้งมีตัวแบบการปฏิบัติการและ
วัฒนธรรมที่เน้นความต้องการภายในเป็นหลัก ทั้งหมดนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในการรับมือกับปัญหาซึ่งมัก
อยู่นอกเหนือขอบเขตการควบคุมของหน่วยงานภาครัฐ โกลด์สมิท สตีเฟ่น (2009, p. 27) โดยในช่วงต้น
ทศวรรษที่ 1980s บรรดาผู้น าทางการเมืองตระหนักถึงธรรมชาติความไม่ยั่งยืนของ ระบบการรวมอ านาจ
การให้บริการสาธารณะ ผู้น าทั้งหลายในยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือเริ่มส ารวจแนว ทางการใช้จ่าย
งบประมาณที่ประหยัด และมีประสิทธิภาพในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมตลอดทั้งเรื่อง สวัสดิการ
สาธารณะ การขนส่ง สุขภาพ และอ่ืนๆ โดยที่ก่อนหน้านี้ก็ต้องประสบกับความท้าทายทางการคลังอัน
เนื่องมาจากวิกฤติน้ ามันในช่วงปลายปี ค.ศ.1970 รวมตลอดทั้งธรรมชาติเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน 
อย่างต่อเนื่องในขณะนั้นกลายเป็นแรงกระตุ้นที่ส าคัญท าให้นักวิชาการและนักปฏิบัติการต้องค้นหาแนว 
ทางการบริหารภาครัฐใหม่ Denhardt and Grubbs (2003, pp. 334-335) เพ่ือรับมือกับสภาพการณ์ 
ดังกล่าว ทั้งหมดจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันท าให้รัฐจ าต้องด าเนินการปฏิรูประบบการบริหารจัดการเสีย
ใหม่ เพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ 
ได้มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า การที่รัฐจะต้องมีการปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเองใหม่ มีเหตุผล
สนับสนุนอย่างน้อย 3 ประการ คือ ประการแรก ก็คือมีการโจมตีภาครัฐ ประการที่สอง มีการเปลี่ยนแปลง
ในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (Economic theory) ประการที่สาม ผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงใน
กรณีของภาคเอกชน (Private sector) เนื่องมาจากโลกาภิวัตน์ (Globalization) (ในฐานะที่เป็นพลังทาง
เศรษฐกิจ) จุมพล หนิมพานิช (2550, หน้า 14) ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นแรงขับน าไปสู่การปฏิรูปการ
บริหารรัฐกิจขึ้นในหลายประเทศในเวลาต่อมา โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเวสมินสเตอร์ 2 เริ่มต้นจากรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี นางมากาเร็ต แท็ชเชอร์ (Margaret Thatcher) ของอังกฤษ ค.ศ.1979 ประธานาธิบดี โรนัล 
แรเกน (Ronald Reagan) ของสหรัฐอเมริกา ใน ค.ศ.1980 และอ่ืน ๆ ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2551, หน้า 
444) การปฏิรูปดังกล่าวได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิวัติ (a revolutionary change) ไม่เฉพาะใน
ลักษณะของการส่งมอบบริการทางสังคม และการแสดงบัญชีงบประมาณของรัฐบาล หากรวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงใน ด้านโครงสร้างของการบริหารปกครองอีกด้วย Tolofari, (2005, p. 75)   โดยการน าเอา
รูปแบบหรือวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปในภาคธุรกิจเอกชนมาใช้ Eguchi (2007, p. 2) ซึ่งเรียก
กระแสการปฏิรูปที่เกิดขึ้น ดังกล่าวในทางวิชาการว่า “การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
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Management-NPM)” โดยถือกันว่า NPM เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหาร
จัดการภาครัฐซึ่งมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมาก 
          2.1.2 ความหมายของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
 การบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) เป็นการบริหารจัดการที่เน้น
ผลสัมฤทธิ์ มากกว่าจะเน้นที่ปัจจัยน าเข้าและกระบวนการมีการวัดผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ของงานอย่าง
เป็นรูปธรรมให้ความส าคัญกับความโปร่งใสในการตัดสินใจ และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบการบริหารและ
หรือการด าเนินงานขององค์กรภายรัฐภายใต้ขอบเขตของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารได้          
ทุกเวลา นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอว่าการจัดการภาครัฐแนวใหม่และมุ่งเน้นในเรื่องการบริหารมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ ความสามารถในการแข่งขัน การบริหารแบบเอกชน และการจั ดการแบบ
องค์กรกะทัดรัด (เพ็ญศรี มีสมนัย, 2549, หนา้ 5-6) 
          2.1.3 ลักษณะส าคัญของการบริหารแนวใหม่  
 จากการที่ผู ้วิจัยได้ศึกษา ลักษณะส าคัญของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ของบุคคลต่าง ๆ    
จึงได้ประมวลแนวคิดเก่ียวกับลักษณะส าคัญของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
           สีมา  สีมานันท์, 2549 (อ้างถึงในเพ็ญศรี  มีสมนัย, 2549, หน้า 17) ได้อธิบายว่า ลักษณะส าคัญ
ของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ดังนี้ 
  1. บทบาทหน้าที่ชัดเจน 
   2. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ชัดเจน 

  3. ปฏิบัติโดยมืออาชีพที่มีความเป็นกลาง 
     4. มอบอ านาจการบริหาร 
     5. ข้อมูลกว้างขวางเพียบพร้อม 
     6. ระบบตรวจสอบข้อมูลจากภายนอก 
     7. เน้นลูกค้าผู้รับบริการ 
     8. ใช้กลไกลตลาด 
                9. รูปแบบองค์กรเน้นให้เกิดความรับผิดชอบสูง 

  10. การบริหารภาครัฐเกือบเหมือนภาคเอกชน 
  11. การกระจายความรับผิดชอบ 
  12. มุ่งต่อผลส าเร็จมากว่าเน้นกฎระเบียบและกระบวนการ 
  13. แปรรูป/จ้างเหมาให้ภาคอ่ืนรับแทนไป 
  14. บทบาทและที่มาของภารกิจชัดเจน 
  15. มีการท าสัญญาปฏิบัติงาน 
  16. น าเทคนิคการบริหารของภาคเอกชนมาปรับใช้ 
  17. แยกหน่วยนโยบายจากหน่วยปฏิบัติ 
  18. แยกหน่วยจัดสรรทรัพยากรและผู้ซื้อบริการจากหน่วยที่ให้บริการ 
  19. มีการแข่งขันระหว่างหน่วยให้บริการ 
  20. จัดกลุ่ม/ปรับย้ายภารกิจเพ่ือความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ 

 คริสโตเฟอร์ฮูด, 2007 (อ้างถึงในทศพร  ศิริสัมพันธ์, 2550, หน้า 8) ได้อธิบายว่า ลักษณะส าคัญ
ของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ดังนี้ 
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  1. เน้นการบริหารงานในแบบมืออาชีพ ท าให้ผู้บริหารมีอิสระและความคล่องตัวในการ
บริหารงาน 
  2. มีการก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ให้
ความส าคัญต่อภาระรับผิดชอบต่อผลงานมากกว่าภาระรับผิดชอบต่อกระบวนการ 
  3. ให้ความส าคัญต่อการควบคุมผลสัมฤทธิ์ และการเชื่อมโยงให้เข้ากับการจัดสรรทรัพยากร
และการให้รางวัล 
  4. พยายามปรับปรุงโครงสร้างองค์การ เพ่ือท าให้หน่วยงานมีขนาดเล็กลงและเกิดความ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยให้มีการจ้างเหมางานบางส่วนออกไป 

 5. เปิดให้มีการแข่งขันในการให้บริการสาธารณะอันจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น 
 6. ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานให้มีความทันสมัยและประยุกต์ใช้วิธีการของภาคธุรกิจเอกชน 
 7. เสริมสร้างวินัยในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ความประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
 

 โจนาธาน บอสตัน (Jonathan Boston), 2007 (อ้างถึงใน ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2550, หน้า 9) ได้
อธิบายว่า ลักษณะส าคัญของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ดังนี้ 
  1. ถือว่าการบริหารงานมีลักษณะของความเป็นสากล คือ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ระหว่างการบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชนและการบริหารงานภาครัฐ 
   2. ปรับเปลี่ยนการให้น้ าหนักความส าคัญไปจากเดิมที่มุ่งเน้นการควบคุมทรัพยากรและกฎ 
ระเบียบ เป็นเรื่องของการควบคุมผลผลิตและผลลัพธ์ หรือปรับเปลี่ยนจากการให้ความส าคัญในภาระ
รับผิดชอบต่อกระบวนงานไปสู่ภาระรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ 
  3. ให้ความส าคัญต่อทักษะการบริหารจัดการมากกว่าการก าหนดนโยบาย 
  4. โอนถ่ายอ านาจการควบคุมของหน่วยงานกลาง เพ่ือให้อิสระและความคล่องตัวแก่
ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 
  5. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานราชการใหม่ให้มีขนาดเล็กลงในรูปแบบของหน่วย งาน
อิสระในก ากับ โดยเฉพาะการแยกส่วนระหว่างภารกิจงานเชิงพาณิชย์และไม่เชิงพาณิชย์ ภารกิจงานเชิง
นโยบายและการให้บริการออกจากกันอย่างเด็ดขาด 
  6. เน้นการแปรสภาพกิจการของรัฐให้เป็นเอกชนและให้มีการจ้างเหมาบุคคลภายนอก 
รวมทั้งการประยุกต์ใช้วิธีการจัดจ้างและการแข่งขันประมูลงาน เพ่ือลดต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ 
  7. ปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาจ้างบุคลากรของภาครัฐ ให้มีลักษณะเป็นระยะสั้นและก าหนด 
เงื่อนไขข้อตกลงให้มีความชัดเจนสามารถตรวจสอบผลงานได้ 
  8. ประยุกต์ใช้วิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน เช่น การวางแผนกลยุทธ์และแผน
ธุรกิจ การท าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน การจัดจ้างบุคคลภายนอกให้เข้ามา
ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวหรือเฉพาะกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน และการให้
ความส าคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ 
  9. มีการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลตอบแทนในรูปของตัวเงินมากข้ึน 
  10. สร้างระเบียบวินัยและความประหยัดในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยพยายามลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพ่ิมผลผลิต 
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 อีเวน เฟอร์ลี (Ewan Ferlie) และคณะ, 2007 (อ้างถึงในทศพร ศิริสัมพันธ์, 2550, หน้า 10) ได้
อธิบายว่า ลักษณะส าคัญของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ดังนี้ 
    1. การปรับปรุงประสิทธิภาพ อันเป็นแนวความคิดในระยะเริ่มแรกของการบริหารภาครั ฐ
แนวใหม่ ซึ่งต้องการปรับเปลี่ยนให้การบริหารงานภาครัฐมีความทันสมัยหรือประยุกต์ใช้ วิธีการบริหาร
จัดการของภาคธุรกิจเอกชนมากขึ้น โดยเฉพาะการมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
    2. การลดขนาดและการกระจายอ านาจ อันเป็นแนวความคิดซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก
เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิค ซึ่งต้องการเปิดให้กลไกตลาดเข้ามาทดแทนภาครัฐให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็น        
ไปได้ โดยการจัดกลุ่มประเภทภารกิจงานหลักและภารกิจงานรอง เพ่ือเปิดให้มีการทดสอบตลาดหรือการ
คัดค้านเพ่ือเปิดให้มีการแข่งขัน การแยกผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการออกจากกัน  การใช้ระบบการท าสัญญา
ข้อตกลง รวมถึงการจัดตั้งองค์การบริหารงานอิสระของฝ่ายบริหาร 
    3. การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ อันเป็นรูปแบบที่ขยายแนวความคิดไปสู่เรื่องของวัฒนธรรม
องค์การ ค่านิยมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนการบริหารความเปลี่ยนแปลง 
    4. การให้ความส าคัญต่อการบริการประชาชน อันเป็นรูปแบบที่มุ่นเน้นคุณภาพของการ
ด าเนินงานหรือการให้ความส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าผู้รับบริการเป็นอันดับแรก 
 จากลักษณะส าคัญของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่มีผู้อธิบายไว้ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ลักษณะส าคัญ
ของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ คือ การบริหารงานที่ทันสมัยและประยุกต์ใช้วิธีการของภาคธุรกิจ       
การบริหารงานมีความอิสระและคล่องตัว การก าหนดวัตถุประสงค์การด าเนินงานที่ชัดเจน การบริหารงาน
โดยให้ความส าคัญต่อภาระรับผิดชอบต่อผลงาน การบริหารงานให้เกิดความคุ้มค่า มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินงาน เพ่ือบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
2.2 แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
 2.2.1 ความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาล 
 ชาติชาย  นรเศรษฐาภรณ์ (2545, หน้า 12) กล่าวว่าจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้
ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคม ดังที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า สาเหตุส าคัญประการหนึ่งเกิดขึ้น
จากความบกพร่อง ความอ่อนแอ และหย่อยประสิทธิภาพของกลไกลด้านการบริหารจัดการในระดับชาติ 
และระดับองค์กร ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ และการ
กระท าผิดจริยธรรมในวิชาชีพ ซึ่งแยกพิจารณาได้ดังนี้ 
           1. การขาดกลไกและกฎเกณฑ์ที่ดีพอในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมขณะที่กลไกที่มี
อยู่บกพร่อง ไม่สามารถเตือนภัยที่เคลื่อนตัวเข้ามากระทบระบบเศรษฐกิจและการเงินอย่างรวดเร็วได้  
รวมทั้งเมื่อถูกกระทบแล้วยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนกลไกและฟันเฟืองการบริหารจัดการต่าง ๆ ของภาครัฐ
และภาคเอกชนให้ทันต่อสถานการณ์ได้ 
           2. ความอ่อนด้อยและเสื่อมถอยของกลุ่มข้าราชการ นักวิชาการหรือเทคโนแครต 
(Technocrats) คนกลุ่มนี้ต้องมีบทบาทส าคัญในการศึกษาค้นคว้า เสนอแนะนโยบายและแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการบริหารประเทศ 
           3. ระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการทั้งของภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน มีลักษณะที่
ขาดความโปร่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรม ส่งผลให้ตัวระบบขาดประสิทธิภาพขณะเดียวกันก็เปิดโอกาส หรือ
ช่องโหว่ให้เกิดความฉ้อกล ผิดจริยธรรมในวิชาชีพ 
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           4. ประชาชนขาดความสนใจในข้อมูลข่าวสาร ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์
บ้านเมืองอย่างชัดเจนจึงท าให้ไม่มีโอกาสในการร่วมตัดสินใจและร่วมแก้ไขปัญหา 
           5. ปัญหาการทุจริตพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งเกิดขึ้นอย่างขว้างขวางและมีการ
ร่วมกันกระท าการทุจริตอย่างเป็นกระบวนการ 

2.2.2 ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 
 ค าว่า Good Governance เริ่มน ามาใช้กันเมื่อ ช่วงต้น พ .ศ. 2523 ซึ่งในช่วงนั้นนักวิชาการ          
ส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องกันว่า แนวทางการบริหารภาครัฐที่เป็นอยู่ ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมโลก   
ที่ปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา และมีความจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปและปรับปรุงรูปแบบ การปกครองใหม่ 
ในช่วงเวลาดังกล่าว มีองค์กรระหว่างประเทศที่ส าคัญ ๆ เช่น ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุน
นานาชาติ ได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน และพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองที่ดี ที่เรียก
กันทั่วไปว่า Good Governance หรือ ธรรมาภิบาล เป็นค าที่มาจากภาษาสันสกฤต คือ ธรรม กับ อภิบาล 
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ค านิยามไว้ดังนี้ 
 ธรรม : คุณความดี ค าสั่งสอนในศาสนา หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา ความจริง ความถูกต้อง              
ความยุติธรรม กฎ กฎเกณฑ์ กฎหมาย สิ่งทั้งหลาย สิ่งของ 
 อภิบาล : บ ารุงรักษา ปกครอง ปกป้อง หรือคุ้มครอง 
 ดังนั้น ธรรมาภิบาล จึงมีความหมายตามนัยนี้ว่า “วิถีการปกครองที่ไปสู่ความดีงาม ที่ยั่งยืน          
อันได้แก่ความรุ่งเรืองและความผาสุกของปวงชนทั้งปวง” 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2550 (อ้างถึงในถวิลวดี บุรีกุล และวราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ , 2550, หน้า 
10) อธิบายว่า ธรรมาภิบาล เป็นค าสนธิระหว่างเกิดจากค าว่า “ธรรม” บวกกับค าว่า “อภิบาล” เป็นค า
ว่า “ธรรมาภิบาล” ให้ความหมายว่า หลักธรรมาภิบาล หมายถึง วิธีการที่ดีในการใช้อ านาจเพ่ือบริหาร 
จัดการทรัพยากรขององค์การการปกครองที่ดี   

ถวิลวดี บุรีกุล และวราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2550, หน้า 11) ให้ความหมายว่า หลักธรรมาภิบาล 
หมายถึง หลักการบริหารแนวใหม่ที่มุ่งเน้นหลักการท างานที่จะก่อให้เกิดความเป็นธรรม ความสุจริต 
ความมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรวมถึงระบบ โครงสร้าง กระบวนการต่าง ๆ ที่วางกฎเกณฑ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพ่ือที่ ภาคต่าง ๆ ของสังคมจะอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข         

เจริญ เจษฏาวัลย์ (2545, หน้า 96) ให้ความหมายว่า หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การมีรัฐบาล       
ที่ดี ที่มีการจัดการปกครองที่มีกติกาการก ากับดูแลผลประโยชน์ของราษฎรโดยทั่วถึงกัน โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมากกว่าผลประโยชน์ของคนกลุ่มน้อย โดยการจัดให้มี
มาตรฐานการก ากับดูการจัดการปกครองประเทศ ในเรื่องการบริหารรัฐกิจที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล การท างานด้วยความโปร่งใส และสามารถคาดการณ์ได้การท างานอย่างมีหลักการและมี 
ความรับผิดชอบอย่างมีเหตุผล การท างานโดยให้มีผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม และการจัดให้มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับท่ีออกโดยภาครัฐ        

ประเวศ วะสี (2545, หน้า 8) ให้ความหมายว่า หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การรักษาความ 
ถูกต้อง เพราะว่าท าอะไรที่จะส าเร็จจะต้องมีความถูกต้องทุกเรื่อง ในชีวิตเราต้องมีความถูกต้อง ในการ 
งานเราต้องมีความถูกต้อง     
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วรภัทร  โตธนะเกษม, 2550  (อ้างถึงใน ถวิลวดี  บุรีกุล,  (บก.),  2550,  หน้า 12)  ให้ความหมายว่า หลัก 
ธรรมาภิบาล หมายถึง การใช้สิทธิของความเป็นเจ้าของที่จะปกป้องดูและผลประโยชน์ของตนเอง โดย
ผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องในการบริหาร โดยหัวใจส าคัญของธรรมาภิบาล คือ ความโปร่งใส ความยุติธรรม 
และความรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจ การก ากับดูแลที่ดี มีความจ าเป็นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  

ลิขิต ธีรเวคิน (2553, หน้า 384) ให้ความหมายว่า หลักธรรมาภิบาล หมายถึง กระบวนการ
ปกครองบริหารประเทศ โดยมีกฎเกณฑ์ความถูกต้องเพ่ือประโยชน์ของสังคมและประชาชนไม่ละเมิด
กฎหมายและหลักนิติธรรม  

สรุปได้ว่า จากความหมายที่ได้มีการให้ค านิยามไว้ หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครองการ 
บริหารจัดการ การควบคุมดูแลกิจการบ้านเมืองและสังคมให้เป็นไปในครรลองครองธรรม และยัง 
หมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนมีการใช้อ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินให้  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกฎข้อบังคับ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ โปร่งใส ยุติธรรม 
คุ้มค่า และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศชาติเป็นไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน และมี
เสถียรภาพ 
          2.2.3 องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2542 โดยทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติ และรายงานผลการ
ปฏิบัติต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ตามระเบียบนี้ได้ระบุถึงหลักส าคัญของธรรมาภิบาล 6 หลัก คือ 

 1. หลักนิติธรรม (Rule of law) เป็นการตรากฎหมายและกฎข้อบังคับให้ทันสมัยและเป็น
ธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมอันจะท าให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับ
เหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่อ าเภอใจหรืออ านาจของบุคคล 

 2. หลักคุณธรรม (Morality) เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบ
อาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 

 3. หลักความโปร่งใส (Transparency) เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนใน
ชาติโดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์การทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็น  ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกและมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความชัดเจน 

 4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และ
เสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าจะด้วยการแสดงความคิดเห็นการไต่
สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ และการแสดงประชามติ 

 5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจในปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 
ตลอดจนการเคารพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง ความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

 6. หลักความคุ้มค่า (Utility) เป็นการบริหารและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนร่วม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่
มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
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           2.2.4 ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล 
 กองวิทยากร ศูนย์สงคราพิเศษ (2550, หน้า 24) กล่าวว่า หลักนิติธรรม คือ การที่กฎหมายที่เป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่มีมาตรฐานเชิงซ้อน 
(double standard) มีการดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบกฎหมาย ไม่มีการใช้กฎหมายไปแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบมีการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับอารยประเทศ มีกรอบการปฏิบัติที่
เคารพสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งก าหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนให้ประชาชนทราบ 
 หลักธรรมาภิบาล (2551, หน้า 53) กล่าวว่า หลักคุณธรรมเป็นการพัฒนาให้บุคลกรของภาครัฐ
ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ 
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต การบริหารจัดการที่ดี ภาครัฐเป็นการบริหารที่ไม่
เพียงแต่ให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพแต่ต้องให้ความส าคัญก าการด ารงรักษาไว้ซึ่งการอันถูกต้องการยึด
ระบบคุณธรรม คุณค่าและความดีงามทั้งหลาย ทั้งนี้ เพราะระบบคุณค่าและค่านิยมต่างๆ ในระบบ
ราชการจะเป็นปัจจัยก าหนดพฤติกรรมของข้าราชการ 
 หลักธรรมาภิบาล (2551, หน้า 54) กล่าวว่า ความส าคัญของหลักความโปร่งใสการท างานที่
เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้  จะส่งผลให้การทุจริตคอรัปชั่นและความด้อยประสิทธิภาพในกร
ปฏิบัติงานของข้าราชการลดลง ดังนั้น ถ้าภาครัฐจัดระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส และเปิดเผย
ให้ประชาชนเข้ามาร่วมรับรู้วิธีการ และขั้นตอนการท างาน ได้มีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ผลการด าเนินงานจะส่งผลให้ข้าราชการมีความรับผิดชอบต่อการท างานและผลของงาน มีการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องเป็นธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติโดยรวมมากข้ึน ซึ่งจะท า
ให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าราชการมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน 
 หลักธรรมาภิบาล (2551, หน้า 55) กล่าวว่า หลักการมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการด าเนินการของโครงการ 
รวมถึงได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการที่
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ต่อการ
ด าเนินงานที่มีผลต่อชีวิต ความเป็นอยู่ เพ่ือให้รัฐบาลน าไปประกอบการตัดสินใจระดับนโยบาย การให้
ค าแนะน าปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนควบคุมการด าเนินงาน ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึง
เป็นการสื่อสารสองทาง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันระหว่างรัฐกับ
ประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เสริมสร้างความสามัคคีในชาติ ในขณะเดียวกันจะก่อให้เกิดกระบวนการ
ติดตามตรวจสอบนโยบาย และการด าเนินงานของรัฐ ให้การด าเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน 
 กองวิทยาการ ศูนย์สงครามพิเศษ (2550, หน้า 28) กล่าวว่า หลักความรับผิดชอบ เป็น
กระบวนการท างานที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้น ความส านึกรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงาน หน่วยงานจะต้องมีลักษณะส าคัญ 6 ประการ คือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทุกคนเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอ้ืออ านวยให้เกิดการรับผิดชอบ 
การท างานอย่างไม่หยุดยั้ง การมีแผนส ารอง การติดตามประเมินผลการท างาน เนื่องจากภาครัฐเป็นผู้ใช้
อ านาจที่ในการบริหารจัดการกิจการของรัฐในทุกระดับ ดังนั้น จึงต้องสร้างเครื่องมือและตรวจสอบและ
ควบคุมพฤติกรรมของข้าราชการให้รับผิดชอบต่อภารกิจต่อสังคม กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาของ
ประชาชน เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และกล้าที่จะยอมรับผลดีผลเสียจากการกระท าของตนเอง 
 กองวิทยาการ ศูนย์สงครามพิเศษ  (2550, หน้า 29) กล่าวว่า หลักความคุ้มค่า ว่าเป็นการพัฒนา 
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ที่ยั่งยืนจะต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม ค านึงถึง
ความประหยัด ความคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพโดยยึดถือประชาชนเป็นเป้าหมาย
สูงสุดในการท างาน ดังนั้น ภาครัฐซึ่งยังคงฐานะเป็นแกนน าส าคัญในกระบวนการบริหารจัดการในการ
พัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งอาจจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ และกลไกการ
ท างานให้ค านึงถึงความคุ้มค่า และประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
2.3 การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
 2.3.1  การน าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในระบบราชการไทย 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 เหตุผลในการตรา
พระราชบัญญัตินี้คือ เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบบริหารราชการเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยก าหนดให้การบริหาร
ราชการแนวทางใหม่ต้องมีการ ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น
แนวทางในการก ากับการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ และเพ่ือให้กระทรวงสามารถจัดการ
บริหารงานให้เป็นไป ตามเป้าหมายได้ จึงก าหนดให้มีรูปแบบการบริหารใหม่ โดยกระทรวงสามารถแยก
ส่วนราชการจัดตั้งเป็นหน่วยงานตามภาระหน้าที่ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของงานที่จะต้องปฏิบัติและก าหนดให้มีกลุ่มภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีงานสัมพันธ์กัน เพ่ือที่จะ
สามารถก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกันได้ และมีผู้รับผิดชอบก ากับการบริหารงานของกลุ่มภารกิจ
นั้นโดยตรงเพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งให้มีการประสานการปฏิบั ติงาน 
และการใช้งบประมาณเพ่ือที่จะให้การบริหารงานของทุกส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย ของกระทรวงได้
อย่างมีประสิทธิภาพและลดความซ้ าซ้อน มีการมอบหมายงานเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และ
สมควรก าหนดการบริหารราชการในต่างประเทศให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหน้าที่และสามารถ
ปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยมีหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการ 
นอกจากนี้ สมควรให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพ่ือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลการ
จัดส่วนราชการและการปรับปรุงระบบการท างานของภาคราชการให้มีการจัดระบบราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
  ในมาตรา 3/1 ได้ก าหนดให้การพัฒนาระบบราชการต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความต้องการของประชาชนและทันต่อการบริหารราชการตามพระราชบัญญัติ
นี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที ่         
ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน 
  การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่
ต้องค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ    
อย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล    
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99_(%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5)_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2545&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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  2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 ได้
ก าหนด ขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นไปตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ดังนี้ 
   1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
        2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
        3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
        4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
        5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
        6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ 
        7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบและวัดผล
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดระบบการควบคุมตนเอง 
           3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)  
  สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) มี 
7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
   1.1 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
   1.2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ 
   1.3 พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็น
มืออาชีพ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
   2.1 พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง 
   2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบราชการ 
   2.3 เพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการลดต้นทุน และส่งเสริมนวัตกรรม 
   2.4 สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน                         
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มีกลยุทธ์บริหารสินทรัพย์ของภาครัฐอย่างครบวงจรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริงของภาครัฐ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ประกอบด้วยกลยุทธ์  
   4.1 ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ 
   4. 2  ปรับปรุงความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ประกอบด้วยกลยุทธ์  
   5.1 ทบทวนบทบาทภารกิจและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้เหมาะสมถ่าย
โอนภารกิจงานและกิจกรรมที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติเองให้ภาคส่วนต่าง ๆ 
   5.2 ส่งเสริมการบริหารราชการระบบเปิดและการสร้างเครือข่าย 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2546&action=edit&redlink=1
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  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ประกอบด้วยกลยุทธ์  
   6.1 ส่งเสริมและวางกลไกสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
   6.2 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน ประกอบด้วยกลยุทธ์  
   7.1 พัฒนาระบบบริหารงานของหน่วยงานที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
   7.2 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศ
สมาชิกอาเซียนซึ่งประกอบด้วยโครงการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ ด้านต่างๆ จ านวน 30 โครงการ ทั้งนี้         
มีโครงการส าคัญ (Flagship Projects) ที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วน จ านวน 10 โครงการ ดังนี้ 
   1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน (ผู้รับผิดชอบ : 
ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวง กรม และจังหวัดที่เก่ียวข้อง) 
   2. โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน(ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ส านักนายกรัฐมนตรี และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
   3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ (ผู้รับผิดชอบ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวง กรม และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง) 
   4. โครงการวางแผนอัตราก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Workforce Plan) 
(ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวง กรม และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง) 
   5. โครงการส่ งเสริมให้หน่ วยงานของรัฐบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
   6. โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารของหน่วยงานของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ : 
ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวง กรม และจังหวัดที่เก่ียวข้อง) 
   7. โครงการส่งเสริมให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมือง 
(ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวง และภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง) 
   8. โครงการวัดระดับความเชื่อถือและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ (ผู้รับผิดชอบ 
: ส านักงาน ก.พ.ร.) 
   9.  โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับการเป็นเมืองที่
มีศักยภาพเด่นเชื่อมโยงสู่อาเซียน (ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง) 
   10. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  (ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน ก.พ.ร.) 
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2.4 ประสิทธิผลการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
 องค์กรของรัฐและทุกๆ ส่วนน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ให้กว้างขวางและยั่งยืนจ าเป็นต้องมีปัจจัย
ส าคัญหลาย ๆ ปัจจัย ที่นอกเหนือจากความตระหนักของบุคลากรในหน่วยงานและผู้บริหารแล้ว  คือ 
ความต่อเนื่องหรือความยั่งยืนของการเป็นประชาธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ (Sustainability of 
democracy and national security) เพราะประชาธิปไตยค่อนข้างเป็นพลวัต เพราะมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลา และตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม และยังมีการอภิปรายกันถึงความหมายที่แท้จริงอยู่
อย่างกว้างขวาง แต่มิติที่ส าคัญของประชาธิปไตยก็คือการแข่งขัน การมีส่วนร่วม และเสรีภาพในทาง
การเมือง การเป็นประชาธิปไตยและความยั่งยืนของประชาธิปไตยจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยท าให้การบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลคงอยู่ได้ เนื่องจากตราบใดที่ไม่เป็นเผด็จการ ประชาชนย่อมมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย มีการตรวจสอบการด าเนินการของรัฐ ท าให้เกิดความ
โปร่งใส ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนตลอดหน่วยงานต่าง ๆ มีส านึกรับผิดชอบประชาธิปไตย
จึงมีข้อดี คือเป็นวิธีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งแทน
การใช้ความรุนแรง กระบวนการเป็นประชาธิปไตยนามาสู่การส่งเสริมสันติวิธีในชาติ และระหว่างชาติได้ 
(Boutros-Ghali, 2000, p. 106) ประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผล มีการ
ลงคะแนนเสียงโดยเท่าเทียมกัน มีการสร้างความเข้าใจร่วมกัน มีการควบคุมทางนโยบาย ประชาธิปไตย 
น ามาสู่การหลีกเลี่ยงทรราช การมีสิทธิเสรีภาพ มีการแสดงความคิดของตนเอง มีความอิสระทางความคิด  
มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปกป้องความสนใจส่วนบุคคล มีความเท่าเทียมกันทางการเมือง และ
ประชาธิปไตยแนวใหม่น ามาสู่การแสวงหาเสรีภาพ และความเจริญ (Dahl, Robert A, 2000, pp. 38-
44) และที่ส าคัญกระบวนการประชาธิปไตยน ามาสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการสร้างการ
เจริญเติบโตในด้านการสร้างความรับผิดชอบและสร้างปัญญา ขณะเดียวกันก็น ามาซึ่งแนวทางที่ส าคัญ
ที่สุดส าหรับประชาชนในการปกป้องและน า เสนอความสนใจของพวกเขา การใช้กระบวนการ
ประชาธิปไตยเพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย การบริหารและทางสังคม ตลอดจนการ          
มีความเป็นธรรมมากขึ้น จัดเป็นเรื่องยาก แต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าการเมืองแบบประชาธิปไตยท าให้เกิด        
นิติธรรม เป็นส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพของประชาชน เกิดการเลือกตั้งได้ผู้จะท าหน้าที่  
ในกระบวนการนิติบัญญัติได้อย่างเสรีและเป็นธรรม  
 ประชาธิปไตยเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการมีธรรมาภิบาล อันที่จริงแล้วธรรมา       
ภิบาลและประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันอยู่ ประเทศใดที่มิได้เป็นประชาธิปไตย การมีธรรมาภิบาล   
คงเกิดขึ้นได้ยากยิ่ง เพราะไม่มีปัจจัยส าคัญของการเป็นธรรมาภิบาล หรือไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นหรือท า
ให้เกิดข้ึนได้ อาทิเช่น หลักของนิติธรรม นิติรัฐ ผู้มีอ านาจจะใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวก
พ้องมากกว่าเพ่ือประชาชนโดยรวม ทั้งนี้ เพ่ือให้คงความมีอ านาจของตนและพวกต่อไป กฎหมาย 
กฎระเบียบต่าง  ๆ จึงเป็นไปเพื่อก าจัดฝ่ายตรงข้ามเสียมากกว่า หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเกิดข้ึน
ยากมากเพราะตราบใดที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการท างานของภาครัฐได้ ตราบนั้น ผู้มี
อ านาจสามารถท างานได้ยากยิ่ง เพราะต้องคอยตอบค าถาม ต้องให้ข้อมูล ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลอดจนกลุ่มต่าง ๆ มาร่วมรับรู้ ตัดสินใจ และที่ส าคัญหากใช้หลักการนี้มาก ๆ การมีส่วนร่วมในการ
เลือกต้ัง หรือถอดถอน อาจน ามาสู่การหลุดจากอ านาจได้ อนึ่ง ธรรมาภิบาลจะยั่งยืนต้องมีประชาธิปไตย
ที่ยั่งยืนและความยั่งยืนของประชาธิปไตยจะเกิดได้ต้องมีประชาชนมีจิตส านึกและพฤติกรรมในการเป็น
ประชาธิปไตย มีความเชื่อมั่นสถาบันประชาธิปไตย มีประสิทธิภาพทางการเมืองของประเทศมีทุนทาง
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สังคมสูง มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม  ผู้น าเป็นผู้แทน
ประชาชนอย่างแท้จริง มาจากการเลือกตั้งของประชาชน (สุวัฒสัน รักขันโท, 2560, หน้า 144-145) 
 
2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับกรมที่ดินและส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 

2.5.1 ประวัติและความเป็นมาของกรมที่ดิน 
กรมท่ีดิน เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ด าเนินการ

ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎร และให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืน  รวมถึงการจัดที่ดินท ากินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

ในรัชกาลสมัยพ่อขุนรามค าแหง พระองค์ทรงด าเนินรัฐประศาสนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยให้ราษฎรท าประโยชน์บนที่ดินซึ่งผลประโยชน์จะตกแก่คน ๆ นั้น  
ครั้นมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีระบบการบริหารประเทศแบบจตุสดมภ์ที่เรียกว่า เวียง วัง 
คลัง นา ซึ่งเรื่องของที่ดินนี้จัดอยู่ในหมวดของนา หรือ กรมนา นั่นเอง โดยหน้าที่ของกรมนาสมัยนั้นแบ่ง
ออกเป็น 2 หน้าที่  คือ บริหารและตุลาการ หน้าที่บริหารจะพัฒนาที่ดิน โดยให้ราษฎรเข้าไปบุกเบิกที่ดิน
ว่างเปล่าที่รกร้างอยู่และให้ใช้ประกอบการท ากิน  โดยเขียนโฉนดไว้ให้แก่ผู้เข้าไปบุกเบิกที่ดินตรงนั้น  
พร้อมกับหาที่ดินเพ่ือการศาสนา สร้างเป็นวัดวาอารามต่าง ๆ  ส่วนหน้าที่ตุลาการจะมีหน้าที่ดูแลการเข้า
ไปโค่นถางว่าผู้ใดลักลอบกระท าการ ให้น ามาลงโทษ อีกท้ังระงับเหตุทะเลาะวิวาทในเรื่องที่ดิน เช่น กรณี
แย่งนากันท า รวมถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับการลักเครื่องมือท านา ขโมยไถ ลักแอก เป็นต้น ต่อมาสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ ลักษณะการบริหารที่ดินส่วนใหญ่คงยึดหลักเดียวกันไว้ กระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เกิดกรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินบ่อยครั้ง ขนาดขึ้นโรงขึ้นศาลเป็น
ว่าเล่น เพราะเจ้าหน้าที่ผู้เก็บภาษีอากรออกหนังสือส าคัญให้เจ้าของที่ดินไว้ยึดถือ ไม่อาจระงับข้อพิพาท 
โต้แย้งปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ได้ เนื่องจากข้อความบนหนังสือไม่กระจ่าง ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยัน
ได้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ จึงโปรดฯให้เจ้าพระยาเทเวศวิวัฒน์ซึ่งด ารงต าแหน่งเสนาบดี
กระทรวงเกษตราธิการ จัดท าทะเบียนที่ดินให้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินจริงจังเร่งด่วน   
ด้วยทรงมีพระราชด าริเห็นว่าที่ดินมีราคายิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอันมาก ย่อมเป็นสาเหตุให้ราษฎรมีข้อ
พิพาทมากยิ่งขึ้น สมควรจัดหมายเลขที่ดินนั้นให้มั่นคงยิ่งขึ้น พระองค์โปรดเกล้าฯให้ออกพระบรมราช
โองการเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2442  ให้พระยาประชาชีพบริบาล (ผึ่ง ชูโต) ข้าหลวงเกษตร
ให้อยู่ในบังคับบัญชาของเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า ออกไปด าเนินการออกโฉนดที่ดิน โดยก าหนดท้องที่
ทิศใต้ตั้งแต่แยกบางไทรขึ้นไปตามฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาทิศตะวันตก และตามฝั่งแม่น้ าแควอ่างทองทิศ
ตะวันออก ไปจนถึงคลองตะเคียนเป็นที่สุดฝ่ายเหนือ พระยาประชาชีพบริบาลเจ้าพนักงานแผนที่ ได้ท า
การเดินส ารวจครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2444 ได้ถือเอาโฉนดเป็นหลักทะเบียน ซึ่งหลายต าบล
ในเขตอ าเภอบางปะอิน มณฑลกรุงเก่า ได้รับการออกโฉนดหรือแจกโฉนดให้ ทว่าช่วงเวลานั้นยังไม่มี
กฎหมายเป็นหลักในการออกโฉนดที่ชัดเจน พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ออกประกาศพระบรม
ราชโองการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พุทธศักราช 2444 วางระเบียบเรื่องโฉนดไว้อย่างชัดเจน และพระ
บรมราชโองการนี้ถือเป็นกฎหมายที่ใช้ในการออกโฉนด นอกจากนี้ พระองค์ยังโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา 
“กรมทะเบียนที่ดิน” ขึ้นสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ เพ่ือจัดดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยประกาศพระบรม
ราชโองการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2444 ซึ่งมีนาย ดับบลิว เอ. เกรมแฮม เป็นเจ้ากรม          
คนแรก ด้วยเหตุนี้ กรมที่ดินจึงถือเอาวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 เป็นวันสถาปนากรมที่ดินตั้งแต่นั้น
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สืบมาต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 กรมทะเบียนที่ดินก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมที่ดิน” สังกัด
กระทรวงมหาดไทย ตามประกาศพระบรมราชโองการผลัดเปลี่ยนเสนาบดีทูลฉลอง กระทรวงต่าง ๆ และ
รวมกระทรวง พุทธศักราช 2475 หลังจากนั้น ถัดมาอีกหนึ่งปีก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น กรมที่ดินและโลหะกิจ 
พร้อมทั้งโอนมาสังกัดกระทรวงเศรษฐการ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่
นานนักก็ต้องโอนกลับมาสังกัดกระทรวงเกษตราธิการอีกครั้งหนึ่งในอีกสองปีต่อมา ท้ายสุดเมื่อมี
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2484 ก็มีการเปลี่ยนชื่ออีก โดยใช้ชื่อว่า “กรมที่ดิน” 
เพียงอย่างเดียว และมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 เรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน 
          2.5.2 ภารกิจหน้าที่หลัก 
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 ก าหนดให้กรมที่ดิน     
มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคล และการจัดการที่ดินของรัฐ โดยการออกหนังสือ
แสดงสิทธิและให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้บุคคลมีความม่ันคง
ในการถือครองที่ดิน และได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้บริการจัดการที่ดินของรัฐเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 1. ด าเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยการ
จัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน กฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือพาณิชยกรรม       
และอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

     2. ด าเนินการด้านกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมาย
ว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน กฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

     3. จัดท าและประสานแผนงานของกรมให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง รวมทั้งก ากับ  
เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัด และด าเนินการเกี่ยวกับงาน
สถิติและประมวลผล 

     4. พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานที่ดิน 
                5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
          2.5.3 โครงสร้างองค์กร 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 ได้แบ่งส่วนราชการ
กรมที่ดิน ออกเป็นราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย 8 ส านัก 9 กอง และการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ประกอบด้วย ส านักงานที่ดินจังหวัด ส านักงานที่ดินสาขา ส านักงานที่ดินสาขาส่วนแยก และส านักงาน
ที่ดินอ าเภอ อย่างไรก็ตามเพ่ือความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรมที่ดินได้จัดตั้ง
หน่วยงานภายในขึ้น ดังนี้ 

ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วยหน่วยงาน 9 กอง 8 ส านัก ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ประกอบด้วย ส านักงานที่ดินทั่วประเทศ รวม 883 แห่ง คือ หมายเหตุ ส านักงานที่ดินทั่วประเทศ ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมกันทั้งสิ้น 884 แห่ง วิสัยทัศน์ (Vision) กรมที่ดิน “เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดิน
และแผนที่แห่งชาติ  สู่การบริการที่เป็นเลิศ” 
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พันธกจิกรมที่ดิน 
 1. บริหารจัดการข้อมูลที่ดินและแผนที่ เพ่ือสนับสนุนการน าไปใช้ประโยชน์ทุกภาคส่วน 
 2. ให้บริการเกี่ยวกับที่ดินเพ่ือคุ้มครองสิทธิในที่ดินของประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็น

ธรรม 
 3. บริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 4. ส่งเสริมและด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ยุทธศาสตร์กรมที่ดิน 

  1. พัฒนาระบบการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพ่ือความมั่นคงในการถือครองที่ดิน 
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3. พัฒนาระบบการบริการในส านักงานที่ดิน 
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  5. พัฒนาการบริหารจัดการระบบสารสนเทศท่ีดิน 

 2.5.4 ประวัติส านักงานท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 
 ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน เป็นส านักงานที่ดินสาขาหนึ่งของส านักงาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในจ านวน 3 ส านักงานที่ดินสาขา ได้แก่ ส านักงานที่ดินสาขาหัวหิน  
ส านักงานที่ดินสาขาปราณบุรี  และส านักงานที่ดินสาขาบางสะพาน  ได้จัดตั้ งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 11 ธันวาคม 2530 มีเขตพ้ืนที่ด าเนินการในอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เปิดท าการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2530 ครั้งแรกได้เช่าอาคารพาณิชย์เป็นส านักงาน
ชั่วคราว ตั้งอยู่เลขท่ี 201/19 ถนนเพชรเกษม ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ต่อมาคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ ได้บริจาคที่ดินเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ เป็นตราจองเลขที่ 5083  
ต าบลหนองแก อ าเภอหัวหิน  จั งหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือใช้ เป็นที่ตั้ งส านักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน อยู่ห่างจากอ าเภอหัวหินไปทางอ าเภอปราณบุรี ประมาณ 6 กิโลเมตร 
บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 236+900 ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2531 กรมที่ดินได้จัดสรรงบประมาณ
ก่อสร้างส านักงานที่ดินแห่งใหม่เป็นอาคารส านักงาน 1 หลัง, ที่พักประชาชน 1 หลัง บ้านพักข้าราชการ
ระดับ 5-6 จ านวน 1 หลัง บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 จ านวน 2 หลัง พร้อมที่จอดรถ เป็นเงินรวม
ทั้งสิ้น 2,626,600 บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) การก่อสร้างใช้เวลา 240 วัน แล้วเสร็จเมื่อ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2532 ได้ท าพิธีอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2532 และใช้เป็นที่ตั้ง
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหินมาจนถึงปัจจุบัน 
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โครงสร้างภารกิจหน้าที่ของ ส านักงานท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 

ฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที ่ ฝ่ายทะเบยีน  มีหน้าที ่ ฝ่ายรังวัด มหีน้าท่ี 

อ านวยการบริหาราชการ 

ของส านักงานท่ีดินจังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ สาขาหัวหิน 
ในด้าน 

1.งานธุรการ 

2.งานสารบรรณ 

3.งานบริหารงานบุคคล 

4.งานการเงินและบญัช ี

5.งานงบประมาณ 

6.งานพัสดุ และอาคารสถานท่ี 

7.งานประชุม 

8.งานประชาสัมพันธ์ 

9.การควบคุมดูแลและ
คุ้มครองป้องกันท่ีดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

10.การขออนุญาตใช้ที่ดินของ
รัฐ 

11.การออกหนังสือส าคัญ
ส าหรับท่ีหลวง 

12.การรวบรวมและรายงาน
สถิติปรมิาณงานของส านักงาน
ที่ดิน 

พิจารณาและด าเนินการเกี่ยวกับ 

1.การออกหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิ
หรือสิทธิในที่ดิน 

2.งานจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรม
เกี่ยวกับอสังหารมิทรัพย์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
3.การจดทะเบียนอาคารชุดและ
ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิห้องชุด 

4.การประเมินราคาทรัพยส์ิน 

5.การค้าที่ดินและการจดัสรรทีด่ิน 

6.การขอได้มาซึ่งท่ีดินเพื่อการ
ศาสนา  คนต่างด้าว และนิติบคุคล
บางประเภท 

7.การแก้ไขหรือเพิกถอนหนังสือ
แสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในที่ดิน 

8.การด าเนินการเรื่องร้องเรียน และ
เรื่องฟ้องคดีในศาล 

9.การจัดเก็บและรักษาเอกสารทาง
ทะเบียนที่ดินทุกประเภท 

พิจารณาและด าเนินการเกี่ยวกับ 

1.การวัดที่ดินเพื่อการออกเอกสาร
สิทธ์ิในที่ดิน 

2.การพิสูจนส์อบสวนการท า
ประโยชน์ในท่ีดิน 

3.การรังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับ
ที่หลวง 

4.การรังวัดเพื่อการท าแผนท่ีอื่นๆ 

5.การควบคุมดูแลรักษาซ่อมแซม
ระวางแผนที่ หมดุหลักฐานแผนท่ี 

6.การจัดเก็บและรักษาเอกสาร
หลักฐานการรังวัดต่างๆ และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการรังวัด 

7.การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
ช่างรังวัดเอกชน 

 

ภาพที ่2.1 แสดงโครงสร้างภารกิจหน้าที่ของ ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 
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โครงสร้างการแบ่งงานในหน้าที่  แบ่งออกเป็น  3 ฝ่าย คือ 
          1. ฝ่ายอ านวยการ มีหัวหน้าฝ่ายอ านวยการเป็นหัวหน้า มีอัตราก าลังข้าราชการ จ านวน 5 คน  
ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 4 คน แบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 2 งาน คือ  

1.1 งานธุรการและงานพัสดุ 
1.2 งานการเงินและบัญชี 

          2. ฝ่ายทะเบียน  มีหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเป็นหัวหน้า มีอัตราก าลังข้าราชการ จ านวน 11 คน 
ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 1 คน จ้างเหมาบริการ จ านวน 4 คน แบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ออกเป็น 3 งาน คือ  

2.1  งานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1 
2.2  งานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 2 
2.3  งานทะเบียนที่ดิน 

          3. ฝ่ายรังวัด มีหัวหน้าฝ่ายรังวัดเป็นหัวหน้า มีอัตราก าลังข้าราชการจ านวน8คนลูกจ้างชั่วคราว
จ านวน 1 คน จ้างเหมาบริการ จ านวน 2 คน แบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 2 งาน คือ 

3.1 งานบริหารงานช่าง 
3.2 งานรังวัด 

  จ านวนเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินในพ้ืนที่รับผิดชอบ  มีดังนี้ 
- โฉนดที่ดิน จ านวน 72,511 แปลง 
- หนังสือแสดงการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) จ านวน 23,609 แปลง 
- ตราจอง จ านวน 2,133 แปลง 
- อาคารชุด (อ.ช.2) จ านวน 14,106 แปลง 
- หนังสือแสดงการท าประโยชน์ (น.ส. 3) จ านวน 938 แปลง 
- หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (น.ส.ล.) จ านวน 224 แปลง 
 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
พระมหาพุทธิวงศ์ นฏฐญฺญู (2552, หน้า 142-146) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “การบริหารงานของวัด

ตามหลักธรรมาภิบาล : ศึกษากรณีวัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย
พบว่า  

 1. หลักธรรมาภิบาล เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี อันมีแนวคิดมาจากสังคมตะวันตก 
เป็นแนวคิดการบริหารจัดการองค์การอันก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพราะเป็นหลักของ
การบริหารจัดการที่ใช้ระบบคุณธรรมน าหน้า หลักธรรมาภิบาลนี้  เมื่อได้ศึกษาเทียบเคียงตามหลัก
พระพุทธศาสนาจะเห็นว่า ตรงกับหลักทศพิธราชธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้ผู้ปกครองบ้านเมือง
ได้ใช้ในการจัดการปกครอง  ซึ่งอาจเรียกได้ว่า เป็นหลักธรรมาภิบาลในเชิงพุทธ 

 2. คณะสงฆ์ไทยได้บริหารองค์การคณะสงฆ์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 
ประการ อันได้แก่ 1) หลักนิติธรรม คณะสงฆ์ได้ยึดหลักพระธรรมวินัย และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็น
หลักในการปกครองคณะสงฆ์ 2) หลักคุณธรรม คณะสงฆ์ได้มีการส่งเสริมคุณภาพจริยธรรมในหมู่ภิกษุ
สามเณร ตลอดจนถึงประชาชนโดยทั่วไปในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม จัดตั้ง
ส านักปฏิบัติธรรม ให้การสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นต้น 3) ความโปร่งใส คณะสงฆ์ได้มี กฎ ระเบียบที่
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รัดกุมเกี่ยวกับการดูแลศาสนสมบัติกลางและศาสนสมบัติของวัด  ตามกฎระเบียบของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด 4) หลักการมีส่วนร่วม คณะสงฆ์ต าแหน่งผู้ปกครองในระดับต่าง 
ๆ 5) หลักความรับผิดชอบ งานเผยแพร่พระศาสนาอันเป็นภารกิจหลักของคณะสงฆ์ที่จะต้องด าเนินการ
ให้เกิดเป็นรูปธรรม และ 6) หลักความคุ้มค่า คณะสงฆ์ได้มีการบริหารทุกองค์การให้เกิดประโยชน์อัน
สูงสุด เช่น สถานที่ใดที่ไม่ได้มีการใช้สอยก็แบ่งให้ประชาชนเช่าเพ่ืออยู่อาศัย หรือสร้างอาคารพาณิชย์ 
สร้างโรงเรียน สถานพยาบาล เป็นต้น และพบว่า วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ได้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
กิจการของวัดอันมีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประการ ซึ่งในบางประเด็นก็อาจเด่นชัดใน
รูปธรรม เช่น การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม จัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การปาฐกถาธรรม
ประจ าวันอาทิตย์ การปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ การอุปสมบทประจ าเดือน เป็นต้น หลักการมีส่วนร่วมวัดได้
จัดรูปแบบการปกครองภายในแบบกระจายอ านาจหน้าที่ไปยังภิกษุรูปอ่ืน ๆ อันไปตามภารกิจของคณะ
สงฆ์ทั้ง 6 ประการกับอีก 5 สายงานเพ่ือเปิดโอกาสให้พระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถได้เข้มามีบทบาท
มีส่วนร่วมในการบริหารงานคณะสงฆ์ของวัด ความคุ้มค่า วัดชลประทานรังสฤษฏ์ มีการปฏิรูปการจัด
พิธีกรรมให้เหมาะสมกับยุคสมัย โดยเน้นหลักในการจัดที่ว่าเป็นระเบียบเรียบง่าย ประหยัด ได้ประโยชน์
และส่งเสริมสติปัญญา  

สุรศักดิ์ ชะมารัมย์  (2556, หน้า 11) ศึกษากระแสหลักของการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงาน
ภาครัฐ พบว่าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management-NPM) ถือเป็นปรัชญา
การบริหารจัดการที่ภาครัฐน ามาใช้ตั้งแต่ในช่วงทศวรรษที่ 1980 เพ่ือสร้างระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐให้มี ความทันสมัยยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่าการเกิดขึ้นของแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ใน
หลาย ๆ ประเทศก็ เพ่ือต้องการสร้างหน่วยงานให้มีการขับเคลื่อนด้วยพันธกิจ มีการกระจายอ านาจ มี
ลักษณะที่ยืดหยุ่น มีการ เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ความต้องการที่จะให้
หน่วยงานเป็นไปในแนวทางดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อ ความต้องการของประชาชนในฐานะผู้รับบริการสาธารณะได้
อย่างครอบคลุม สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยการน าเอาวิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ ที่ปฏิบัติกันอยู่ใน
ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามาปรับใช้ในภาครัฐกิจ การบริหาร จัดการภาครัฐแนวใหม่จึงให้ความส าคัญกับการ
ปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐและ/หรือการให้บริการ สาธารณะเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยใน
ปัจจุบันนั้น พบว่า การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้กลายเป็น กระแสแนวคิดหลักที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการบริหารงานภาครัฐอย่างกว้างขวางมากที่สุด 
 นิภาพรรณ  ผิวอ่อน (2559, หน้า 106) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารสวนต าบลกุยเหนือ  อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” พบว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุยเหนือ มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ควรมีการ
ตรวจสอบการออกข้อบัญญัติ  กฎ ระเบียบ ให้สอดคลองกับความจ าเป็นของท้องถิ่น เพ่ือให้การออก
ข้อบัญญัติ  กฎ ระเบียบ ตรงกับสภาพปัญหาและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดแถลงผลงาน
กิจกรรมด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกรอบปีให้ประชาชนในพ้ืนที่ไดรับทราบอยู่อย่าง
สม่ าเสมอรวมถึงควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน รวมถึงมีส่วนร่วมในการท างานและควรเปิดโอกาสให้
บุคคลและองค์กรภายนอก มีสวนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 เจนยุทธ์ อุ่นเจริญทวีสิน (2553, บทคัดย่อ) “ปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ” ไดศึกษาเรื่อง “ปัญหาการบริหารงานตามหลัก 
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ธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ”  มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม           
ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนรวม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า และเพ่ือ
รวบรวมข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบลสมเด็จ  
อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 1) ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสมเด็จ  
โดยรวมและจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เห็นว่าปัญหาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและ
รายด้าน ทุกด้านยูในระดับปานกลาง คือ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักการมีส่วนร่วม   
ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักความคุ้มค่า 2) ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลสมเด็จที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดเฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน เห็นว่าปัญหาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมและ
รายด้านทุกด้านไมแตกต่างกัน โดยสรุปประชาชนในเขต เทศบาลต าบลสมเด็จ ที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน เห็นว่ามีปัญหาการบริหารงานตามหลัก           
ธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง ไมแตกต่างกัน ดังนั้นคณะผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรน าไปเป็น
ข้อสารสนเทศ ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน ของเทศบาลต าบลสมเด็จ ตามหลัก 
ธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
2.7 กรอบแนวความคิด 
        การศึกษาวิจัยนี้ ศึกษาความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน  มีกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิด 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

- เพศ        
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 
- หลักนิติธรรม 
- หลักคุณธรรม 
- หลักความโปร่งใส 
- หลักการมีส่วนร่วม  
- หลักความรับผิดชอบ  
- หลักความคุ้มค่า 
 



 

 

2 

 

 
บทที ่3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

         การศึกษาวิจัยเรื่อง ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิจัยตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 รูปแบบการวิจัย  
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เนื่องจากต้องเก็บข้อ 
มูลสถิติเป็นตัวเลข และใช้สถติในการวิเคราะห์ 

 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

 ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย  ได้แก่  ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน จ านวน  9,000  คน (ข้อมูลจากส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน, 
2561) 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ท าการสุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชาชนทั้งหมด ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 383 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ Yamane’s (Taro Yamane, 1973, p. 1088) 
ดังสูตรนี้ 

 
             n        =    N 

                            1+N(e) 
    
  n        คือ  จ านวนของขนาดตัวอย่าง 

             N        คือ  จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 E        คือ  ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง  

    ในการศึกษาครั้งนี้ก าหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ร้อยละ 5 หรือ
เท่ากับ 0.05 เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 
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            N           =        9,000 

                            1+9000 (0.05) 

                =       383 
 
          ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เท่ากับ 383 คน 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    

เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน โดยแบบสอบถามของ
ประชาชนแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้   

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 6 หลัก ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส  หลักการ
มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้   

5 หมายความว่า มีการใช้หลักธรรมาภิบาลมากที่สุด 
4 หมายความว่า มีการใช้หลักธรรมาภิบาลมาก 
3 หมายความว่า มีการใช้หลักธรรมาภิบาลปานกลาง 
 2 หมายความว่า มีการใช้หลักธรรมาภิบาลน้อย 
1 หมายความว่า มีการใช้หลักธรรมาภิบาลน้อยที่สุด 
เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย ผู้วิจัยได้แบ่งเกณฑ์การวัดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน เป็น 5 ระดับคือ มีการใช้หลักธรรมาภิบาลระดับมาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามล าดับ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีแบ่งมาตราส่วนประมาณ
ค่าระดับออกเป็น 5 ช่วง ดังนี้ 
 ช่วงค่าเฉลี่ย        การแปลความหมาย 
 4.51 – 5.00 ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุด 
 3.41 – 4.20 ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมาก 
 2.61 – 3.40 ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลปานกลาง 
 1.81 – 2.60 ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลน้อย 
 1.00 – 1.80 ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลน้อยที่สุด 
           
 ขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ    
          1. ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของการบริหารงานการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือน ามาเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดขอบเขตของเนื้อหาที่จะสร้างแบบสอบถาม 
เพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหาและรายละเอียดที่จะศึกษาในครั้งนี้  
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          2. ร่างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับเนื้อหาและรายละเอียดที่ก าหนดไว้ และตรวจสอบ แก้ไข
ความถูกต้องของการใช้ภาษา และความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
          3. ตรวจสอบและน าแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ตรวจสอบความ 
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
             4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาแก้ไข ไปทดสอบก่อนน าไปใช้จริง (Pre-test) กับส านักงาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี จ านวน 30 คน 
เพ่ือทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม 
          5. ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามมาท าการหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) ซึ่งเมื่อค านวณตามสูตรดังกล่าว หากได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟา 
มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 จึงจะถือว่า แบบสอบถามนั้นมีความสมบูรณ์ เที่ยงตรง เชื่อถือได้ และ
น าไปใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูลได้ ซึ่งจากผลการทดสอบได้ค่า Reliability Coefficients เท่ากับ 0.956 
แสดงว่า แบบสอบถามมีความเชื่อถือได้  
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ใช้ ในการวิจัยเรื่อง  ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก           
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน โดยมีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามของ    
ผู้มาใช้บริการ ณ ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน จ านวน 383 ราย โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างระหว่าง เดือนเมษายน ถึงเดือน สิงหาคม 2561 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่า ดังนี้  

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่  (Frequency) และ          
ค่าร้อยละ (Percentage)   

2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation)   

3. ทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ T-test ความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่าง เพศ ต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เพ่ือ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 และเม่ือพบความแตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD   
  



 

 

 

 
บทที่  4 

ผลการศึกษาวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง ความส าเร็จของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 383 ชุด  
มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ จากการศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 

 1. เพ่ือศึกษาระดับความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 

 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก          
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 

ทั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพผลการศึกษามีดังนี ้

4.1 วิเคราะห์ผลการวิจัย 
4.2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

4.1 วิเคราะห์ผลการวิจัย 
 4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ีและร้อยละโดยน าเสนอข้อมูลดังปรากฏผลในตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละ ของข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1  เพศ   

ชาย 166 43.3 
หญิง 217 56.7 
รวม 383 100.0 

2  อายุ (ปี)   
15-25 ปี                      19 5.0 
26-35 ปี  147 38.4 
36-45 ปี   125 32.6 
46-55 ปี  61 15.9 
56-75 ปี 31 8.1 
รวม 383 100.0 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)   
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

3  การศึกษา   
ประถมศึกษา 16 4.2 
มัธยมศึกษาตอนต้น 21 5.5 
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  55 14.4 
ปวส.  / อนุปริญญา 65 17.0 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี                                  

192 
34                    

50.0 
8.9 

รวม 383 100.0 
4  อาชีพ   

ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 110 28.7 
พนักงานบริษัท          124 32.4 
ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย  108 28.2 
เกษตรกรรม / ปศุสัตว์ / ประมง  29 7.6 
ข้าราชการเกษียณ 12 3.1 
รวม 383 100.0 

5  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
ต่ ากว่า 10,000 บาท 50 13.1 
10,000 – 20,000 บาท 152 39.7 
20,001 – 30,000 บาท  112 29.2 
30,001 บาทขึ้นไป  69 18.0 
รวม 383 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาท้ังสิ้นจ านวน 383 คน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า  
 1. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมา 
คือ เป็นเพศชายจ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3  
          2. อายุ กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 26-35 ปี จ านวน 147 คน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.4  รองลงมา
คือ 36-45 ปี จ านวน 125 คน คิดเป็น ร้อยละ 32.6 อายุ 46-55 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9     
อายุ 56-75 ปี จ านวน 31 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.1 และอายุ 15-25 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 
ตามล าดับ  
          3. ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 192 คน 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.1 รองลงมาคือ ปวส. /อนุปริญญา จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย/ ปวช. จ านวน 55 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.4 สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และระดับประถม
ศึกษา จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2                                               
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          4. อาชีพ กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท จ านวน 124 คน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
32.4 รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 ธุรกิจส่วนตัว/ 
ค้าขาย จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 เกษตรกรรม/ปศุสัตว์/ประมง จ านวน 29 คน คิดเป็น       
ร้อยละ 7.6 และอาชีพข้าราชการเกษียณ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 
           5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 152 
คน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.7 รองลงมาคือ 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 112 คน คิดเป็น ร้อยละ
29.2  30,001 บาทขึ้นไป จ านวน 69 คนคิดเป็นร้อยละ 18.0 และ ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 50 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.1      
 4.1.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า รายละเอียดดังตารางที่ 4.2 ถึง 4.8 
 
ตารางที่  4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก           

ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน   
(n=383) 

ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล x̄   SD ระดับ    ล าดับ 
  หลักนิติธรรม 4.07 0.60 มาก   4 
  หลักคุณธรรม 4.10 0.63 มาก          1 
  หลักความโปร่งใส 4.08 0.63 มาก        3 
  หลักการมีส่วนร่วม 4.09 0.62 มาก        2 
  หลักความรับผิดชอบ 4.10 0.62 มาก        1 
  หลักความคุ้มค่า 4.04 0.59 มาก        5 

รวม 4.08 0.57 มาก  
  

จากตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก     
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน พบว่า  

ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์     
สาขาหัวหิน โดยรวมมีความส าเร็จของการบริหารงานอยู่ในระดับมาก (X = 4.08) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า มีความส าเร็จอยู่ในระดับมากคือ หลักคุณธรรม ( X = 4.10) และหลักความรับผิดชอบ ( X = 4.10) 
รองลงมาคือ หลักการมีส่วนร่วม (X = 4.09) ถัดมาคือ หลักความโปร่งใส (X = 4.08) ถัดมาคือหลักนิติ
ธรรม ( X = 4.07) และ หลักความคุ่มค่า ( X = 4.04)  ตามล าดับ 

 

 

 



32 

 

ตารางที่  4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก         
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน หลักนิติธรรม 

(n=383) 
หลักนิติธรรม x̄   SD ระดับ ล าดับ 

1.1  การบริหารงานด้วยความเป็นธรรมยึดหลัก
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของกรมที่ดิน 

4.14 0.67 มาก 1 

1.2  ปฏิบัติงานอย่างชอบธรรมตามอ านาจหน้าที่  
ที่กฎหมายก าหนด 

4.10 0.66 มาก 2 

1.3  ใช้หลักความเป็นธรรม  ในการปฏิบัติงาน 4.09 0.70 มาก 3 
1.4  ไม่ใช้อ านาจโดยเลือกปฏิบัติ 4.01 0.73 มาก 4 
1.5  ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

3.99 0.69 มาก 5 

1.6  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบ 
ข้อบังคับให้ประชาชนรับรู้ รับทราบเพ่ือประโยชน์
ในการขอรับบริการ 

3.99 0.75 มาก 5 

รวม 4.07 0.60 มาก  
  
 จากตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก   
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน พบว่า  
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน หลักนิติธรรม โดยรวมมีความส าเร็จของการบริหารงานในระดับมาก             
(X = 4.07)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความส าเร็จอยู่ในระดับมาก คือ การบริหารงานด้วยความเป็นธรรม  
ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของกรมที่ดิน ( X = 4.14) รองลงมาคือ ปฏิบัติงานอย่างชอบธรรม
ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด (X = 4.10) ถัดมาคือ ใช้หลักความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน (X = 
4.09) ไม่ใช้อ านาจโดยเลือกปฏิบัติ (X = 4.01) ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
(X = 3.99) และเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับให้ประชาชนรับรู้ รับทราบเพ่ือ
ประโยชน์ในการขอรับบริการ (X = 3.99) ตามล าดับ   
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ตารางที่  4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก            
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน หลักคุณธรรม 

(n=383) 
หลักคุณธรรม x̄   SD ระดับ ล าดับ 

1.1  ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง และ สุจริต 4.14 0.70 มาก 1 
1.2  ไม่ เรียกร้อ งผลประโยชน์ จากประชาชน
ผู้รับบริการ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการด้วย
ความรวดเร็ว 

4.08 0.74 มาก 2 

1.3  ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
ต่อทุกคนโดยเท่าเทียมกัน 

4.05 0.72 มาก 4 

1.4  แสดงการช่วยเหลือ รับผิดชอบอย่างเต็มที่ ไม่
ผลักภาระ หรือ อ้างความไม่เกี่ยวข้อง หรือถ่วง
ระยะเวลาแก้ไขปัญหาออกไป 

4.08 0.72 มาก 2 

1.5  ท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีของเจ้าหน้าที่ ความ
ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา 

4.07 0.72 มาก 3 

รวม 4.10 0.63 มาก  
 
จากตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก    

ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน พบว่า  
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน หลักคุณธรรม โดยรวมมีความส าเร็จของการบริหารงานอยู่ใน    
ระดับมาก (X = 4.10) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความส าเร็จอยู่ในระดับมาก คือ ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นใน
สิ่งที่ถูกต้อง และ สุจริต ( X = 4.14) รองลงมาคือ ไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนผู้รับบริการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนกับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว (X = 4.08) และแสดงการช่วยเหลือ รับผิดชอบอย่างเต็มที่ 
ไม่ผลักภาระหรืออ้างความไม่เกี่ยวข้อง หรือถ่วงระยะเวลาแก้ไขปัญหาออกไป (X = 4.08) ถัดมาคือท าตน
เป็นแบบอย่างที่ดีของเจ้าหน้าที่ ความขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา (X = 4.07) และ ปฏิบัติงานด้วยความ
เสมอภาคและเป็นธรรมต่อทุกคนโดยเท่าเทียมกัน (X = 4.05) ตามล าดับ   
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ตารางที่  4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก          
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน หลักความโปร่งใส 

(n=383) 
หลักความโปร่งใส x̄   SD ระดับ ล าดับ 

1.1  การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ถูกต้องทั้ง
ตามระเบียบ วินัยและตรวจสอบได้ 

4.03 0.74    มาก 4 

1.2  การอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ผู้มารับบริการรับทราบทุกขั้นตอน
อย่างชัดเจน 

4.05 0.73    มาก 3 

1.3  รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในเรื่องการ
ปรับปรุงการท างานให้มีความโปร่งใส 

4.02 0.73   มาก 5 

1.4  สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 4.11 0.64   มาก 2 
1.5  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างตรงไปตรงมา    

4.13 0.68   มาก 1 

รวม 4.08 0.63 มาก  
 
จากตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก     

ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน พบว่า  
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน หลักความโปร่งใส โดยรวมมีความส าเร็จของการบริหารงานอยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.08)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความส าเร็จอยู่ในระดับมาก คือ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างตรงไปตรงมา ( X = 4.13)  รองลงมาคือ สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ได้ (X = 4.11) ถัดมาคือ การอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้มารับบริการรับทราบ
ทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน (X = 4.05) การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ถูกต้องทั้งตามระเบียบวินัยและ
ตรวจสอบได ้ (X = 4.03)  และ รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในเรื่อง การปรับปรุงการท างานให้มีความ
โปร่งใส (X = 4.02) ตามล าดับ   
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ตารางที่  4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก          
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ด้านหลักการมีส่วนร่วม                                                                                                               

(n=383) 

 
จากตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก     

ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน พบว่า  
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน หลักการมีส่วนร่วม โดยรวมมีความส าเร็จของการบริหารงานอยู่
ในระดับมาก (X = 4.09)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความส าเร็จอยู่ในระดับมาก คือ ส านักงานที่ดินฯ เปิด
โอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกคน และประชาชนผู้รับบริการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและน ามาวิเคราะห์
เพ่ือน าไปปรับปรุงการท างาน ( X = 4.12)  รองลงมาคือการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีจิตสาธารณะและ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม (X = 4.07) ถัดมา การสนับสนุนให้บุคลากรท างานร่วมกันเป็นทีม และช่วยเหลือกัน
ในการท างานเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีที่สุด (X = 4.06) ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติ
หน้าที่ (X = 3.99) และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ (X = 3.96) ตามล าดับ   

 

 

 

หลักการมีส่วนร่วม x̄   SD  ระดับ ล าดับ 
1.1  ส านักงานที่ดินฯ เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุก
คน และประชาชนผู้รับบริการแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะและน ามาวิเคราะห์เพ่ือน าไปปรับปรุง
การท างาน 

4.12 0.69  มาก 1 

1.2  การสนับสนุนให้บุคลากรท างานร่วมกันเป็น
ที ม และช่ วย เหลื อกั น ใน การท างาน  เพ่ื อ ให้
ประชาชนได้รับบริการที่ดีที่สุด 

4.06 0.67  มาก 3 

1.3  ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ 3.99 0.70  มาก 4 
1.4  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

3.96 0.73  มาก 5 

1.5  การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีจิตสาธารณะและ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 

4.07 0.75  มาก 2 

รวม 4.09 0.62  มาก  
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ตารางที่  4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก          
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน หลักความรับผิดชอบ 

(n=383) 
หลักความรับผิดชอบ x̄    SD ระดับ ล าดับ 

1.1  การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย พันธกิจใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน 

4.09  0.71 มาก 3 

1.2  การส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

4.12  0.72 มาก 1 

1.3  บุคลากรปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 

4.11  0.65 มาก 2 

รวม 4.10  0.62 มาก  
 
จากตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก     

ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน พบว่า  
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน หลักความรับผิดชอบ โดยรวมมีความส าเร็จของการบริหารงานอยู่
ในระดับมาก (X = 4.10)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความส าเร็จอยู่ในระดับมาก คือ การส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่าง เต็มความสามารถเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  ( X = 
4.12) รองลงมาคือ บุคลากรปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ (X = 4.11) และการ
ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย พันธกิจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน (X = 4.09) ตามล าดับ   
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ตารางที่  4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก         
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน หลักความคุ้มค่า  

(n=383) 
หลักความคุ้มค่า x̄   SD ระดับ  ล าดับ 

1.1  วางแผน ส่งเสริมและบริหารจัดการการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.06 0.69 มาก  1 

1.2  ใช้เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศได้
ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

3.97 0.68 มาก  3 

1.3  ให้บริการของส านักงานที่ดินฯ มีมาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า 
1.4 ปฏิ บั ติ งานตามแผนทุ กขั้ น ตอน เพ่ื อมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ก่อให้เกิดความคุ้มค่าและ
ประโยชน์กับหน่วยงาน 

4.06 
 

4.01 
 

0.63 
 

0.64 

มาก 
 

มาก 

 
 
 

1 
 
2 

รวม 4.04 0.59 มาก   
 
จากตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก     

ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน พบว่า  
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน หลักความคุ้มค่า โดยรวมมีความส าเร็จของการบริหารงานอยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.04) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความส าเร็จอยู่ในระดับมาก คือ วางแผน ส่งเสริมและ
บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  ( X = 4.06) และให้บริการของ
ส านักงานที่ดินฯ มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า ( X = 4.06) รองลงมาคือ ปฏิบัติงานตามแผนทุก
ขั้นตอนเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ก่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์กับหน่วยงาน (X = 4.01) และใช้
เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศได้ถูกต้อง เหมาะสม เพ่ือลดขั้นตอน ในการปฏิบัติงาน (X = 3.97)  
ตามล าดับ   
 
4.2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ 1 ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน อยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่  4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก         
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน  (ภาพรวม) 

(n=383) 

ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล x̄   SD ระดับ ล าดับ 
  หลักนิติธรรม 4.07 0.60 มาก     4 
  หลักคุณธรรม 4.10 0.63 มาก       1 
  หลักความโปร่งใส 4.08 0.63 มาก     3 
  หลักการมีส่วนร่วม 4.09 0.62 มาก     2 
  หลักความรับผิดชอบ 4.10 0.62 มาก     1 
  หลักความคุ้มค่า 4.04 0.59 มาก     5 

รวม 4.08 0.57 มาก  
 
จากตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก     

ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน พบว่า  
ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์     

สาขาหัวหิน  โดยรวมมีความส าเร็จของการบริหารงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้       
(X = 4.08)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  มีความส าเร็จอยู่ในระดับมากคือ หลักคุณธรรม ( X = 4.10) และ
หลักความรับผิดชอบ ( X = 4.10) รองลงมาคือ หลักการมีส่วนร่วม (X = 4.09) ถัดมาคือ หลักความโปร่งใส 
(X = 4.08) ถัดมาคือ หลักนิติธรรม ( X = 4.07) และ หลักความคุ่มค่า ( X = 4.04) ตามล าดับ 

 
สมมติฐานข้อที่ 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก        

ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามลักษะ
ประชากร  

กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก            
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ไมแ่ตกต่างกัน   

Ho: กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก         
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ไม่แตกต่างกัน  

H1: กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก         
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบความแปรปรวนของความคิดเห็นต่อ ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน จ าแนก ด้านเพศ 

Group  Statistics 
 

ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สาขาหัวหิน 

เพศ 
F Sig ชาย หญิง 

  S.D.   S.D. 
  หลักนิติธรรม 4.09 0.588 4.04 0.611 0.822 0.454 

  หลักคุณธรรม 4.17 0.627 4.05 0.631 1.767 0.406 

  หลักความโปร่งใส 4.12 0.638 4.05 0.629 1.055 0.267 

  หลักการมีส่วนร่วม 4.04 0.649 4.13 0.602 -1.401 0.449 

  หลักความรับผิดชอบ 4.08 0.628 4.11 0.631 -0.557 0.664 

  หลักความคุ้มค่า 4.04 0.625 4.03 0.572 0.147 0.081 

รวม 4.09 0.577 4.07 0.567 0.423 0.405 
*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.10  เปรียบเทียบความแปรปรวนความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก             
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ด้านเพศ โดยรวมพบว่า  มีค่า                   
F = 0.423 และค่า Sig. = 0.405 ซึ่งแสดงว่ามีค่ามากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 ว่ากลุ่มตัวอย่าง           
ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อ ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ไมแ่ตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก          
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ตามหลักธรรมาภิบาล ไม่แตกต่างกัน   

Ho: กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก        
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ไม่แตกต่างกัน  

H1: กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก         
ธรรมาภิบาลของส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบความแปรปรวนของความคิดเห็นต่อ ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ตามหลักธรรมาภิบาล
จ าแนก ตามอายุ 

ANOVA 
ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 

  
 Sumof 

Square 
df MeanSquare  F Sig 

Between Group  (combined) 
    Linear Team        Unweighted 
                               Weighted 
                               Deviation 

2.211 
1.105 
1.887 
1.740 

4 
1 
1 
3 

0.553 
1.105 
1.887 
0.108 

1.706 
3.412 
5.824 
0.333 

0.148 
0.065 
0.016 
0.801 

Within Group 122.449  0.324   
Total 124.659     

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.11 เปรียบเทียบความแปรปรวนของความคิดเห็นต่อ ความส าเร็จของการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน จ าแนก ด้านอายุ  
โดยรวม พบว่า มีค่า F = 1.706 และค่า Sig. = 0.148 ซ่ึงแสดงว่ามีค่ามากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
H0 ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อ ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ไมแ่ตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน  ไม่แตกต่างกัน   

Ho: กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ไม่แตกต่างกัน  

H1: กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกัน 

 
 

ตารางท่ี 4.12 เปรียบเทียบความแปรปรวนของความคิดเห็นต่อ ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

ANOVA 
ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 

  
 

 

Sumof 
Square 

df MeanSquare  F 

 

Sig 

 

Between Group  (combined) 
    Linear Team        Unweighted 
                                Weighted 
                                Deviation 

8.401 
0.051 
1.364 
7.037 

5 
1 
1 
4 

1.680 
0.051 
1.364 
1.759 

5.449 
0.167 
4.423 
5.705 

0.000 
0.683 
0.036 
0.000 

Within Group 116.258  0.308   
Total 124.659     

*มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
                                                                      

เนื่องจากค่า F ที่ ได้จากการทดสอบตารางที่4.12  มีค่าน้อยกว่าค่า p ที่มีค่า 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมุติฐาน Ho ว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ไม่แตกต่างกันและจึงเปรียบเทียบความแปรปรวนเพ่ือหา
รายคู่ท่ีแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่  4.13 
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ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

สูงกว่าปริญญาตรี              ประถมศึกษา 
                                   มัธยมศึกษาตอนต้น 
                                 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
                                   ปวส/อนุปริญญา 
                                   ปริญญาตรี 

-0.25551 
0.18347 
0.20642 
0.18054 
-0.10708 

0.16836 
0.15414 
0.12115 
0.11753 
0.10332 

0.130 
0.235 
0.089 
0.125 
0.301 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

การศึกษา                              การศึกษา MeanSquare Std error  Sig 

ประถมศึกษา                    มัธยมศึกษาตอนต้น 
                                    มัธยมศึกษาตอยปลาย/ปวช 
                                    ปวส/อนุปริญญา 
                                    ปริญญาตรี 
                                    สูงกว่าปริญญาตรี 

0.43899* 
0.46193* 
0.43606* 
0.14844 
0.25551 

0.18428 
0.15774 
0.15498 
0.14450 
0.16836 

0.018 
0.004 
0.005 
0.305 
0.130 

มัธยมศึกษาตอนต้น            ประถมศึกษา 
                                    มัธยมศึกษาตอยปลาย/ปวช 
                                    ปวส/อนุปริญญา 
                                    ปริญญาตรี 
                                    สูงกว่าปริญญาตรี 

-0.43899* 
0.02294 
-0.00293 
-0.29055*-
0.18347 

0.18428 
0.14245 
0.13939 
0.12764 
0.15412 

0.018 
0.872 
0.983 
0.023 
0.235 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช  ประถมศึกษา 
                                   มัธยมศึกษาตอนต้น             
                                   ปวส/อนุปริญญา 
                                   ปริญญาตรี 
                                   สูงกว่าปริญญาตรี 

-0.46193* 
-0.02294 
-0.02587 
-0.31349 
-0.20642 

0.15774 
0.14245 
0.10174 
0.08493 
0.12115 

0.004 
0.872 
0.799 
0.000 
0.089 

ปวส/อนุปริญญา              ประถมศึกษา 
                                   มัธยมศึกษาตอนต้น             
                                   มัธยมศึกษาตอยปลาย/ปวช 
                                   ปริญญาตรี 
                                   สูงกว่าปริญญาตรี 

-0.43606* 
0.00293 
0.02587 
-0.28762* 
-0.18254 

0.15498 
0.13939 
0.10174 
0.07969 
0.11753 

0.005 
0.983 
0.799 
0.000 
0.125 

ปริญญาตรี                      ประถมศึกษา 
                                   มัธยมศึกษาตอนต้น             
                                   มัธยมศึกษาตอยปลาย/ปวช 
                                   ปวส/อนุปริญญา 
                                   สูงกว่าปริญญาตรี 

-0.14844 
0.29055* 
0.31349* 
0.28762 
0.10708 

0.14450 
0.12764 
0.08493 
0.07969 
0.10332 

0.305 
0.023 
0.000 
0.000 
0.301 
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จากตารางที่ 4.13 เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้านการศึกษา พบว่า มีรายคู่ที่แตกต่าง           
6 คู่  ดังนี้  

1. ระดับประถมศึกษามีความเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. ระดับประถมศึกษามีความเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 

3. ระดับประถมศึกษามีความเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกับระดับปวส/อนุปริญญา 

4. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกับระดับปริญญาตรี 

5. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช มีความเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก        
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกับระดับปริญญาตรี 

6. ระดับปวส/อนุปริญญามีความเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกับระดับปริญญาตรี 

 
กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก        

ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ไม่แตกต่างกัน”   
Ho: กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก       

ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ไม่แตกต่างกัน  
H1: กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่าง กันมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก     

ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.14 เปรียบเทียบความแปรปรวนของความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก  
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน จ าแนกตามอาชีพ 

ANOVA 
ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 

 

 Sumof 
Square 

df MeanSquare  F Sig 

Between Group  (combined) 
    Linear Team        Unweighted 
                                Weighted 
                                Deviation 

10.953 
1.801 
4.837 
6.116 

4 
1 
1 
3 

2.738 
1.801 
4.837 
2.039 

9.103 
5.986 
16.079 
 6.778 

0.000 
0.015 
0.000 
0.000 

Within Group 113.706  0.301   
Total 124.659     

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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เนื่องจากค่า F ที่ได้จากการทดสอบตารางที่ 4.14  มีค่าน้อยกว่าค่า p ที่มีค่า 0.05 แสดงว่ามีความ
แตกต่างกันของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน การเปรียบเทียบรายคู่ ดังแสดงในตารางที่  4.15 
 
ตารางที่ 4.15 เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน จ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ                              อาชีพ MeanSquare  Std error   Sig 
ข้าราชการ/                   พนักงานบริษัท 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ        ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
                                 เกษตรกรรม/ปศุสัตว์/ประมง                                                                                                                                                                                              
                                 ข้าราชการเกษียณ 

-0.13130 
0.15051* 
0.48480* 
0.12273 

0.07184 
0.07430 
0.11449 
0.16674 

0.068 
0.043 
0.000 
0.462 

พนักงานบริษัท               ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
                                  ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
                                  เกษตรกรรม/ปศุสัตว์/ประมง                                                                                                                                                                                               
                                  ข้าราชการเกษียณ 

0.13130 
0.28181* 
0.61610* 
0.25403 

0.07184 
0.07219 
0.11313 
0.16581 

0.068 
0.000 
0.000 
0.126 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย        ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ                                
                                  พนักงานบริษัท 
                                  เกษตรกรรม/ปศุสัตว์/ประมง                                                                                                                                                                                               
                                  ข้าราชการเกษียณ 

-0.15051* 
-0.28181* 
0.33429 
-0.02778 

0.07430 
0.07219 
0.11471 
0.16689 

0.043 
0.000 
0.004 
0.868 

เกษตรกรรม/ปศุสัตว์/       ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ประมง                         พนักงานบริษัท 
                                  ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย                                                                                                                                                                                               
                                  ข้าราชการเกษียณ 

-0.48480* 
-0.61610* 
-0.33429* 
-0.36207 

0.11449 
0.11313 
0.11471 
0.18826 

0.000 
0.000 
0.004 
0.055 

ข้าราชการเกษียณ          ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ                                       
                                 พนักงานบริษัท 
                                 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย                                                                                                                                                                                               
                                 เกษตรกรรม/ปศุสัตว์/ประมง 

-0.12273 
-0.25403 
0.02778 
0.36207 

 0.16674 
 0.16581 
 0.16689 
 0.18826 

0.462 
0.126 
0.868 
0.055 

 
 จากตารางที่ 4.15 เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้านอาชีพ พบว่า มีรายคู่ท่ีแตกต่าง 5 คู่ ดังนี้  

1. อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกับอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

2. อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกับอาชีพเกษตรกรรม/ปศุสัตว์/
ประมง 
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 3. อาชีพพนักงานบริษัทมีความเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกับอาชีพธุระกิจส่วนตัว/ค้าขาย  
 4. อาชีพพนักงานบริษัทมีความเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกับอาชีพเกษตรกรรม/ปศุสัตว์/ประมง 
 5. อาชีพธุระกิจส่วนตัว/ค้าขายมีความเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกับอาชีพเกษตรกรรม/ปศุสัตว์/ประมง 
 

กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก       
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ไม่แตกต่างกัน”   

Ho: กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก        
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ไม่แตกต่างกัน  

H1: กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่าง กันมีความคิดเห็นต่อ ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก      
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.16 เปรียบเทียบความแปรปรวนของความคิดเห็นที่มีต่อความส าเร็จของการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน จ าแนกตามรายได้ 

ANOVA 
ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 
 Sumof 

Square 
df MeanSquare  F Sig 

Between Group  (combined) 
    Linear Team        Unweighted 
                                Weighted 
                                Deviation 

5.479 
1.117 
0.679 
4.800 

3 
1 
1 
2 

1.826 
1.117 
0.679 
2.400 

5.808 
3.554 
2.160 
7.632 

0.001 
0.060 
0.143 
0.001 
 

Within Group 119.180  0.314   
Total 124.659     

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

เนื่องจากค่า  F ที่ได้จากการทดสอบตารางที่ 4.16 มีค่าน้อยกว่าค่า p ที่มีค่า 0.05 แสดงว่ามีความ
แตกต่างกันของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน การเปรียบเทียบรายคู่ ดังแสดงในตารางที่  4.17 

 



46 

 

ตารางที่ 4.17 เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน จ าแนกด้านรายได้ 

รายได้                            รายได้ MeanSquare Std error Sig 
ต่ ากว่า 10,000 บาท           10,001-20,000  บาท 
                                    20,001-30,000  บาท                                                                                                                                                                                               
                                    30,001บาทขึ้นไป 

-0.28184* 
-0.37536* 
-0.17000 

0.09142 
0.09538 
0.10415 

0.002 
0.000 
0.103 

10,001-20,000  บาท         ต่ ากว่า10,000 บาท 
                                    20,001-30,000  บาท                                                                                                                                                                                               
                                    30,001บาทขึ้นไป 

0.28184* 
-0.09352 
0.11184 

0.09142 
0.06983 
0.08140 

0.002 
0.181 
0.170 

20,001-30,000  บาท         ต่ ากว่า10,000 บาท 
                                    10,001-20,000  บาท                                                                                                                                                                                               
                                    30,001บาทขึน้ไป 

0.37536* 
0.09352 
0.20536* 

0.09538 
0.06983 
0.08582 

0.000 
0.181 
0.017 

30,001 บาทขึ้นไป             ต่ ากว่า10,000 บาท 
                                    10,001-20,000  บาท                                                                                                                                                                                               
                                    20,001-30,001  บาท                                                                                                                                                                                  

0.17000 
-0.11184 
-0.20536* 

0.10415 
0.08140 
0.08582 

0.103 
0.170 
0.017 

 
จากตารางที่ 4.17 เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้านรายได้ พบว่า มีรายคู่ท่ีแตกต่าง 3 คู่ ดังนี้  
         1. รายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตาม                       
หลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกับรายได้ 10,001-
20,000 บาท 
         2. รายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตาม                        
หลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกับรายได้  20,001-
30,000 บาท                                                                                                                                                                                               
          3. รายได้ต่ ากว่า 20,001-30,000 บาทมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตาม             
หลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกับรายได้ 30,001 บาท
ขึ้นไป          
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ตารางที ่4.18  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน (Ho) ผลลัพธ์การทดสอบ ยอมรับ ปฏิเสธ 
กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน     
ไมแ่ตกต่างกัน 

ไม่แตกต่างกัน /  

กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดิน
จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ไมแ่ตกต่างกัน 

ไม่แตกต่างกัน /  

กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน     
ไมแ่ตกต่างกัน 

แต ก ต่ า งกั น อ ย่ า งมี
นั ยส าคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 / 

กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน    
ไมแ่ตกต่างกัน 

แต ก ต่ า งกั น อ ย่ า งมี
นั ยส าคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 / 

กลุ่มตัวอย่างที่มรีายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน     
ไมแ่ตกต่างกัน 

แต ก ต่ า งกั น อ ย่ า งมี
นั ยส าคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 / 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 



 

 

 

 
บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลการศึกษาวิธีวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 383 ชุด  
มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ จากการศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาระดับความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน   

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก            
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน  

ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ และแนวทางในการบริหารงาน ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สาขาหัวหิน ตามหลักธรรมาภิบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ผลการวิจัย           
มีดังนี ้

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

ในการวิจัยนี้ ท าการศึกษาความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน โดยการน าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกัน
ทางด้านประชากรศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้วย  เพศ อายุ  การศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน                
ที่มีต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือทราบถึงระดับความส าเร็จของการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ซึ่งหลักธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ
และหลักความคุ้มค่า โดยมีสมมติฐานว่าความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน อยู่ในระดับมาก และกลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ อายุ แตกต่างกัน     
มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงาน ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มตัวอย่างที่มี ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตาม     
หลักธรรมาภิบาล แตกต่างกัน  
 
5.2 วิเคราะห์ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้
สถิติค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน ดังนี้  

จากวัตถุประสงค์ “เพ่ือศึกษาระดับความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ สาขาหัวหิน” ผลการศึกษาสรุปได้ว่าความส าเร็จของการ
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บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน มีตัวแปรที่ส าคัญ
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
โดยรวมต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สาขาหัวหิน อยู่ในระดับมาก (X =4.08)  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบสมมติฐานได้ผลปรากฏดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ความส าเร็จของบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน อยู่ในระดับมาก  
ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน โดยรวมรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.08) เมือ่พิจารณา
รายด้านพบว่า มีความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในทุกด้านอยู่ในระดับมากคือ ได้แก่
หลักคุณธรรม (X = 4.10) และหลักความรับผิดชอบ (X = 4.10) รองลงมาคือ หลักการมีส่วนร่วม (X = 
4.09) หลักความโปร่งใส (X = 4.08) หลักนิติธรรม (X = 4.07) และหลักความคุ้มค่า (X = 4.04) ตามล าดับ 
จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1  

สมมติฐานที่ 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก           
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามลักษณะ
ประชากร  

 เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ไม่แตกต่างกัน 
  ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (F = 0.423 และค่า Sig = 0.405) จึงยอมรับสมมติฐาน 

อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ไม่แตกต่างกัน 
  ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (F = 1.706 และค่า Sig = 0.148) จึงยอมรับสมมติฐาน 

ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ไม่แตกต่างกัน 
  ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน โดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่า Sig น้อยกว่า p ที่มีค่า 0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานเมื่อเปรียบเทียบ
กลุ่มตัวอย่างด้านระดับการศึกษา เป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD มีรายคู่ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา มีความเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และระดับปวส./อนุปริญญา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกับระดับปริญญาตรี 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก        
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกับระดับปริญญาตรี 

ระดับปวส/อนุปริญญา มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกับระดับปริญญาตรี 

อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ไม่แตกต่างกัน 
  ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่า Sig น้อยกว่า p ที่มีค่า 0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐาน เมื่อเปรียบเทียบกลุ่ม
ตัวอย่างด้านอาชีพ เป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD มีรายคู่ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตาม            
หลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกับอาชีพธุระกิจส่วนตัว/
ค้าขาย และอาชีพเกษตรกรรม/ปศุสัตว์/ประมง 
          อาชีพพนักงานบริษัท มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สาขาหัวหิน แตกต่างกับอาชีพธุระกิจส่วนตัว/ค้าขาย              
และอาชีพเกษตรกรรม/ปศุสัตว์/ประมง 
          อาชีพธุระกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก                   
ธรรมาภิบาล  ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกับอาชีพเกษตรกรรม/ ปศุสัตว์/
ประมง  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก               
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ไม่แตกต่างกัน 
  ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน โดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (ค่า Sig น้อยกว่า p ที่มีค่า 0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐาน เมื่อเปรียบเทียบ
กลุ่มตัวอย่างด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD มีรายคู่ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 รายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลัก               
ธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกับรายได้ 10,001-20,000 บาท 
และรายได้  20,001-30,000 บาท                                                                                                                                                                                              
          3. รายได้ต่ ากว่า 20,001-30,000 บาทมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงาน                  
ตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกับรายได้ 30,001 บาท 
ขึ้นไป 
              
5.3 อภิปรายผลการวิจัย  

จากการศึกษาตามลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน พบว่า  

เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ไม่แตกต่างกัน 
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อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ไม่แตกต่างกัน 

ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกัน 

อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกัน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมา        
ภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน แตกต่างกัน 

 
   จากการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ นิภาพรรณ  ผิวอ่อน 
(2559, หน้า 106) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลกุยเหนือ 
อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” พบว่าองค์การบริหาร สวนต าบลกุยเหนือ มีการใช้หลักธรรมา           
ภิบาลในการบริหารงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ควรมีการตรวจสอบการออก ข้อบัญญัติ กฎ 
ระเบียบ ให้สอดคลองกับความจ าเป็นของท้องถิ่น เพ่ือให้การออกข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ตรงกับสภาพ
ปัญหาและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดแถลงผลงานกิจกรรมด าเนินงานของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุกรอบปีให้ประชาชนในพ้ืนที่ไดรับทราบอยู่อย่างสม่ าเสมอ รวมถึงควรเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วน รวมถึงมีส่วนร่วมในการท างานและควรเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรภายนอก มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล และผลการศึกษายังสอดคลองกับงานวิจัยของ  เจนยุทธ์ อุ่นเจริญ
ทวีสิน (2555, บทคัดย่อ)“ปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลสมเด็จ อ าเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์”) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล
สมเด็จ  อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์” มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล  ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วน
ร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า และเพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการศึกษา
ปรากฏดังนี้ 1) ประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลสมเด็จ โดยรวมและจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เห็นว่าปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล
สมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวมและรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านหลัก
คุณธรรม ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความโปร่งใส 
และด้านหลักความคุ้มค่า 2) ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสมเด็จที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน เห็นว่าปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน โดยสรุป
ประชาชนในเขต เทศบาลต าบลสมเด็จ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
แตกต่างกัน เห็นว่า มีปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรน าไปเป็น ข้อสารสนเทศในการวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงาน เทศบาลต าบลสมเด็จ ตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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5.4 ข้อเสนอแนะ   
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ อาจมีขอบเขตในการศึกษาที่จ ากัดในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้น หากมีผู้สนใจ
ศึกษาวิจัยในลักษณะนี้ต่อไป ผู้วิจัยมีข้อแนะน าเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นปัจจัยส่วนบุคคลด้านอื่นๆ ที่มีผลหรือ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถน าไปใช้ในการ
วางแผนกลยุทธ์การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เพ่ิมสูงขึ้น 
 2. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมา         
ภิบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ในเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก 
 3. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการให้บริการตาม
ศักยภาพในปัจจุบันของส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เรื่อง ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส านักงานที่ดิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน  
ค าอธิบาย 
 แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระ ตามหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวัง
ไกลกังวล ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม ให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง
และตามความคิดเห็นของท่าน เพ่ือจะได้น าผลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานต่อไป 
 แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 : ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรในส านักงานท่ีดินจังหวัดประจวบครีีขันธ์ 
สาขาหัวหิน 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าอธิบาย : โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน   ที่ตรงกับความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 

1. เพศ 
         1. ชาย                      2. หญิง  

2. อายุ 
         1. 15 – 25 ปี                                2. 26 – 35 ปี  
   3. 36 – 45 ปี                       4. 46 – 55 ปี 
 5. 56 – 75ปี          
          3. การศึกษา 
 1. ประถมศึกษา                     2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.       4. ปวส.  / อนุปริญญา 
 5. ปริญญาตร ี        6. สูงกว่าปริญญาตร ี
          4. อาชีพ 
 1. ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ       2. พนักงานบริษัท 
 3. ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย                    4. เกษตรกรรม / ปศุสัตว์ / ประมง 
 5. ข้าราชการเกษียณ  
        5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 1. ต่ ากว่า 10,000 บาท                      2. 10,000 – 20,000 บาท 
 3. 20,001 – 30,000 บาท      4. 30,001 บาทขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 : ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ส านักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 

ค าอธิบาย : โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน       ที่ตรงกับความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 
               ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมี 5 ระดับ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

ข้อ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 

หลักนิติธรรม 

1 การบริหารงานด้วยความเป็นธรรม  ยึดหลักกฎหมาย   ระเบียบ  ข้อบังคับ ของ                 
กรมท่ีดิน 

     

2 ปฏิบัติงานอย่างชอบธรรมตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด      

3 ใช้หลักความเป็นธรรม  ในการปฏิบัติงาน      

4 ไม่ใช้อ านาจโดยเลือกปฏิบัติ      

5  ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องในการปฏิบัติหน้าที่      

6 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ
เพ่ือประโยชน์ในการขอรับบริการ 

     

หลักคุณธรรม 

7 ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง และ สุจริต      

8 ไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนผู้รับบริการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการ
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว  
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ข้อ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 

 

9 ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อทุกคนโดยเท่าเทียมกัน      

10 แสดงการช่วยเหลือ รับผิดชอบอย่างเต็มที่ ไม่ผลักภาระ หรือ 
อ้างความไม่เกี่ยวข้อง หรือถ่วงระยะเวลาแก้ไขปัญหาออกไป 

     

11 ท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีของเจ้าหน้าที่ ความขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา       

หลักความโปร่งใส 

12 การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ถูกต้องทั้งตามระเบียบ วินัยและตรวจสอบได้      

13 การอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้มารับบริการรับทราบ
ทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน 

     

14 รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในเรื่อง การปรับปรุงการท างานให้มีความ
โปร่งใส 

     

15 สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้      

16 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างตรงไปตรงมา         

หลักการมีส่วนร่วม 

17 ส านักงานที่ดินฯ เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกคน และประชาชนผู้รับบริการแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและน ามาวิเคราะห์เพ่ือน าไปปรับปรุงการท างาน 
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ข้อ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
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ปา
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ลา
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น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 

18 การสนับสนนุให้บุคลากรท างานร่วมกันเป็นทีม และช่วยเหลือกันในการท างาน เพื่อให้
ประชาชนได้รับบริการที่ดีทีสุ่ด 

     

19 ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่      

20 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

     

21 การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีจิตสาธารณะและรบัผิดชอบต่อส่วนรวม      

หลักความรับผิดชอบ 

22 การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย พันธกิจในการปฏบิัติงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน      

23 การส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัตงิานอย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

     

24 บุคลากรปฏบิัติงานโดยค านงึถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคญั      

หลักความคุ้มค่า 

25 วางแผน ส่งเสริมและบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชนส์ูงสุด      

26 ใช้เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศได้ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อลดขั้นตอน ในการ
ปฏิบัติงาน 

     

27 ให้บริการของส านักงานที่ดินฯ มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า      

28 ปฏิบัติงานตามแผนทุกขั้นตอนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ก่อให้เกิดความคุ้มค่าและ
ประโยชน์กับหนว่ยงาน 
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ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ – สกุล   นางสาวสิริลักษณ์  จิณะไชย 
วัน เดือน ปีเกิด   17 กุมภาพันธ์ 2520 
สถานที่เกิด   28 หมู่ 4 ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
ที่อยู่ปัจจุบัน   1079/69 ถนนพุหวาย ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

ประวัติการศึกษา 
     พ.ศ. 2532  - 2538    มัธยมศึกษา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน 
     พ.ศ. 2538 – 2541 ปริญญาตรี  

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
     พ.ศ. 2554 – 2556  ปริญญาตรี  

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
ประสบการณ์ท างาน 
     พ.ศ. 2549 – 2551  ส านักงานที่ดินจังหวัดพะเยา 
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