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Abstract 
The purposes of this research are to study opinions on work performance under good 

governance of supportive personnel at Prince of Songkla University and to compare the work 
performance under 6 principles which included 1) Rule of Law, 2) Morality, 3) Transparency,           
4) Participation, 5) Responsibility, and 6) Effectiveness. The data collected are from supportive 
personnel based in Pattani, Hatyai, Trang, Phuket, and Suratthani campuses.  

The findings show that the overall work performance of the personnel is at a high level. 
Under the principle of the rule of law, being responsible for their own duty, acting strictly in 
accordance with the regulations, and providing equity service to customers received the highest 
number of opinions. In terms of the principle of morality, most opinions were about being honest, 
showing effort in working, and expressing benevolence to their colleagues. Principles of 
transparency, recognizing individual rights and duty, forgiving and supporting co-workers, and being 
accountable for office supplies are mainly discussed. Concerning the principle of participation, 
being understanding listeners, possessing self-adjustment ability, and solving problems reasonably 
were the focus of discussion. In relation to the principle of responsibility, the focal points were 
performing tasks as assigned, reporting work performance regularly, and identifying problems and 
suggesting solutions. As for the principle of effectiveness, the matters mostly discussed are using 
resources efficiently, utilizing office supplies effectively, and revising work performance for 
improvement. The overall comparative result of the personnel’s opinions on work performance 
under the 6 principles indicated no difference at a significant level of .05 which rejected the 
hypothesis. 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากรสายสนับสนุนและเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการทำงานบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามบุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัดวิทยาเขต
ปตตานี หาดใหญ ตรัง ภูเก็ต และสุราษฎรธานี  

ผลการศึกษาพบวา บุคลากรมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากทุกดาน 
ดังน้ี 1) ดานหลักนิติธรรมคือรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบบริหารของหนวยงาน
และปฏิบัติงานโดยใหความเสมอภาคตอผูรับบริการ 2) ดานหลักคุณธรรมคือปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต   
ตอหนาท่ี มีความวิริยะอุตสาหะในงานท่ีตนรบัผิดชอบและมน้ีำใจชวยเหลอืเอ้ือเฟอเผื่อแผแกผูรวมงาน 3) ดานหลกั
ความโปรงใสคือรูสิทธิและขอบเขตหนาที่ของตนในการปฏิบัติงาน ขณะปฏิบัติงานมีการใหอภัยและใหโอกาสผูอ่ืน
เสมอในการปฏิบัติงานรวมกันกับผู อื่น และรับผิดชอบตอวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานของทางมหาวิทยาลัย       
4) ดานหลักการมีสวนรวมคือรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานและนักศึกษาอยางมีจิตเมตตา สามารถปรบัตัว
ในการทำงานที่ไดรับมอบหมายไดด ีและใชเหตุผลในการแกไขปญหาอยางสมเหตุสมผลในการปฏิบัติงาน 5) ดาน
หลักความรับผิดชอบคือสามารถปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาที่ถูกกำหนดไวชัดเจน รายงานผลการ
ปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชารับทราบเสมอ และเมื ่อพบปญหาในการปฏิบัติงานสามารถชี้แจงปญหาและหา       
แนวทางแกไขได 6) ดานหลักความคุมคาคือใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถใชวัสดุ
อุปกรณในการปฏิบัติงานไดคุมคา และไดทบทวนการปฏิบัติงานแลวนำผลมาปรับปรุงในการปฏิบัติงานครั้งตอไป
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรโดย
ภาพรวมท้ัง 6 ดาน ไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: พฤติกรรมการปฏิบัติงาน, หลักธรรมาภิบาล, บุคลากรสายสนับสนุน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
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บทนำ 
ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

เมื ่อป พ.ศ. 2540 อันเปนผลมาจากการดำเนิน
นโยบายเปดเสรีทางการเงิน การเรงขยายการพัฒนา
เศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเอกชน การพัฒนา
อยางไมระมัดระวัง การขาดกลไกควบคุมตรวจสอบ
ท่ีมีประสิทธิภาพของฝายภาครัฐและปญหาคอรัปช่ัน
ซึ่งถือเปนปญหาที่สำคัญและมีการสะสมของปญหา
มาชานาน อันเปนสาเหตุใหเกิดภาวะเศรษฐกิจ  
แบบฟองสบูที่ยากจะควบคุม จนนำไปสูหายนะทาง
เศรษฐกิจของประเทศอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน 
ซึ่งหากพิจารณาการวิเคราะหสาเหตุของปญหาอัน
เนื่องมาจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ปญหาหน้ี
ตางประเทศ การลงทุนเกินตัวและฟองสบูในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ
สถาบันการเงิน ความไมม ีประสิทธิภาพในการ
ดำเนินนโยบายและการโจมตีคาเงินบาท โดยจะเนน
ปญหาการปกครองที่มีการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง
และการขาดประสิทธิภาพของระบบการปกครอง
และการบริหาร เพราะโครงสรางทางการเมืองและ
การบร ิหารออนแอ บวกกับประเทศไทยได รับ     
แรงกดดันจากภายนอก โดยเฉพาะจากสถาบัน
การเงินระหวางประเทศที่รัฐบาลไทยไดทำการกูยืม
เงิน กำหนดใหสถาบันภาครัฐและเอกชนดำเนินการ
ปรับตัวเพื ่อใหเกิดการบริหารจัดการที ่ดี หรือท่ี  
เรียกกันวา “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) 
สำหรับประเทศไทยการบริหารจัดการการปกครอง 
ที ่ด ีหร ือธรรมาภิบาลได ม ีมานานแลว ซ ึ ่งก ็คือ
หลักการในการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคม
อยางมีความสงบสุข สามารถท่ีจะประสานประโยชน
และคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธี สังคมมี
การพัฒนาที ่ยั ่งยืน ซึ ่งหากจะยกตัวอยางใหเห็น  
ภาพในระยะใกล เชน การปกครองบานเมืองและ
ประชาชนโดยใชหล ัก “ทศพิธราชธรรม” ของ
พระมหากษัตริยไทย เปนตน ซึ่งการนำหลักธรรมา-
ภิบาลหรือการปกครองที่ดีมาใชนั ้นไมจำเปนตอง
เกิดขึ ้นเฉพาะในสังคมที ่ม ีระบอบการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยเทานั้นแตสามารถเกิดขึ้นไดทุกระดับ 
และไมจำเปนตองมีรูปแบบของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยแบบหนึ่งแบบใด ไมวาจะเปนแบบ

ประธานาธิบดีหรือแบบรัฐสภา ในเผา ในชุมชนหรือ
ในองคกรก็สามารถมีธรรมาภิบาลได ถาผูปกครอง 
หัวหนาองคกรหรือหัวหนาเผามีหลักการบางอยาง  
ที่เปนธรรม มีความยุติธรรม มีกฎกติกาที่ประกาศ
อยางชัดเจนใหทุกคนไดรูลวงหนา ไมวาในรูปของ
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือในรูปของขนบธรรมเนียม
ประเพณี และทุกคนมีความเสมอภาคกันในการท่ีจะ
ไดรับการปฏิบัติจากผูมีอำนาจก็สามารถเรียกวาเปน
ธรรมาภิบาลได (ชัยอนันต สมุทวณิช, 2547) ซึ่ง 
หากเรามองในระดับสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะ    
อยางยิ่งในระดับอุดมศึกษาก็อาจเกิดการปกครอง   
ที่เลวรายไดและนำไปสูการเกิดคอรัปชั่นไดเชนกัน 
ด ังน ั ้น การปกครองระดับสถาบัน (Institution 
Governance) จึงมีความสำคัญอยางยิ่ง เพราะหาก
มีการทุจร ิตเกิดขึ ้น สถาบันก็จะออนแอลงและ      
สงผลใหสังคมออนแอลงดวยในที่สุด ในการประชุม     
เชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องการจัดตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษา: โครงสราง อำนาจหนาท่ี
และทิศทางอุดมศึกษาไทยในอนาคต ครั้งที่ 3 ไดมี
การยกประเด็นปญหาธรรมาภิบาลวามีหลายมุมมอง
การมีหนวยงานแลวจะทำใหสถาบันอุดมศึกษามี 
ธรรมาภ ิบาล หร ือต องการให บ ุคลากรส ังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มี
ธรรมาภิบาลซึ่งจะถูกสอดแทรกในทุกกระบวนงาน 
(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแบงการ
บริหารจัดการเปน 5 วิทยาเขต คือ ปตตานี หาดใหญ 
ตรัง สุราษฎรธานี และภูเก็ต แตละวิทยาเขตมี
เอกลักษณเฉพาะของตนเอง มีกลไกขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาตามกฎหมายท่ีกำหนดไวมีกฎหมาย
ที่สำคัญที่นำมาใชในการปฏิรูปอุดมศึกษา ไดแก 
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
เกณฑมาตรฐานการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ กฎหมายอื่น ๆ ที ่ออก  
โดยมหาวิทยาลัยอันเปนการภายใน เปนตัวเรงและ
ขับเคลื ่อนอุดมศึกษาใหเขาสู เวทีการแขงขันใน 
ระดับภูมิภาคและระดับโลกได แตการขับเคลื่อน     
ก็ยังไมสามารถแกปญหาดานคุณภาพไดอยางเต็มท่ี 
เพราะว ามหาว ิทยาล ัยย ังคงม ีป ญหาการขาด       
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ธรรมาภิบาลที่นำมาใชในการบริหารงานการอุดม-
ศึกษาอยางจริงจัง และปญหาท่ีสำคัญของการปฏิรูป
อุดมศึกษาคือปญหาดานบทบาทหนาที ่ของสภา
มหาวิทยาลัย การเปด/ปดหลักสูตร การบริหาร
การเงินและทรัพยสินการบริหารงานบุคคล การตรา
และการบังคับใชกฎหมาย และวัฒนธรรมการทำงาน 
ปญหาอื ่น ๆ อีก ซึ ่งหากมีการกำหนดระบบการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีชัดเจนแลว   
ก็จะทำใหการปฏิรูปอุดมศึกษาสามารถดำเนินไป
อยางรวดเร็ว ตอเน่ือง และเปนธรรมได 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื ่ออธ ิบายระดับความคิดเห ็นตอ

พฤติกรรมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการทำงาน
บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทรจำแนกตามตัวแปรหลักธรรมาภิบาล
ใน 6 ดาน ไดแก 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 
3) หลัก ความโปรงใส 4) หลกัการมีสวนรวม 5) หลัก
ความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุมคา 

สมมติฐาน 
พฤติกรรมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี หาดใหญ ตรัง ภูเก็ต สุราษฎรธานี ท่ีแตกตาง
กัน มีพฤติกรรมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล   
ไมแตกตางกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

 
วิทยาเขตปตตานี  
วิทยาเขตหาดใหญ  
วิทยาเขตตรัง 
วิทยาเขตภูเก็ต  
วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
  

 พฤติกรรมการทำงานของบุคลากร
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 6 ดาน ไดแก  
     1. หลักนิติธรรม  
     2. หลักคุณธรรม  
     3. หลักความโปรงใส  
     4. หลักความมีสวนรวม  
     5. หลักความรับผิดชอบ 
     6. หลักความคุมคา 

 

นิยามศัพท 
พฤติกรรมการทำงาน หมายถึง การกระทำ

ที่สังเกตไดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล 
 บุคลากร หมายถ ึง ผ ู ปฏ ิบ ัต ิงานสาย
สนับสนุนอยูในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
เขตปตตานี หาดใหญ ตรัง ภูเก็ต และสุราษฎรธานี 
ชวงป พ.ศ. 2562 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หล ักการ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี มีความถูกตอง 
เปนธรรม สุจร ิต โปรงใส มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล โดยยึดถือองคประกอบธรรมาภิบาล 
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสราง
ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
2542 ซึ่งขาราชการพึงปฏิบัติ ประกอบดวยหลัก
สำคัญ 6 ประการคือ  
   3.1 หลักนติิธรรม หมายถึง ระเบยีบ
และหลักเกณฑท่ีใชเปนขอตกลงของมหาวิทยาลัย 



166 | วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

    ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กนัยายน - ธันวาคม 2563 

 

สงขลานครินทร โดยที่ระเบียบและหลักเกณฑการ
บังคับใชเหลานั้นตองเปนธรรม เปนที่ยอมรับจาก
บุคลากร ระเบียบและหลักเกณฑเหลานั้นตองนำมา
ซึ ่งความเสมอภาคของบุคลากรในหนวยงานและ
ผูรับบริการ รวมท้ังมีสภาพเอ้ือตอการควบคุมพัฒนา 
ผู ร ับบริการดวยการกำหนดและการปฏิบัติตาม    
กฎกติกาที่ลงไวอยางเครงครัด เชน การมาทำงาน
หรือเขาประชุมใหตรงตอเวลา การใหบริการอยาง
เสมอภาค การทำขอตกลงในการปรับเปลี่ยนบทบาท
หนาท่ีในองคกร เปนตน 
  3.2 หลักคุณธรรม หมายถึง หลัก
ปฏิบัติในการทำสิ่งท่ีถูกตองดวยความซื่อสัตย จริงใจ 
ยึดมั่นในความถูกตองดีงามบนพื้นฐานของศีลธรรม 
จริยธรรมภายใตระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร และยังประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติ เชน การปฏิบัติงานอยางมปีระสิทธภิาพ 
การจัดระบบงาน การประพฤติปฏิบัติตามขอบังคับ
ของคณะกรรมการขาราชการพลเร ือนว าด วย
จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
  3.3 หลักความโปรงใส หมายถึง การ
สรางความไววางใจซึ่งกันและกันของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและผูรับบริการ ตลอด
จนถึงการปรับปรุงกลไกการทำงานขององคกรใหมี
ความ โปรงใส ตรวจสอบได เชน การกำหนดข้ันตอน
และระยะเวลาการดำเนินงาน ความโปรงใสในการ
บริหารเงิน คน วัสดุอุปกรณ การติดตอสื ่อสาร
ภายในเพ่ือใหบุคลากรรับทราบความเคลื่อนไหว 
 3.4 หลักการมีสวนรวม หมายถึง 
การเปดโอกาสใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร และผู ร ับบริการเปนผู มีส วนเกี ่ยวของ   
หรือไดรับผลกระทบจากการบริหารงาน หรือการ
ดำเนินงานตาง ๆ ของหนวยงานไดรวมรับรู  รวม
แสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจ รวมทั้งสนับสนุน 
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองได
ร วมตัดสินใจ เชน การดูแลการปฏิบัต ิงานของ
บุคลากรเมื่อพบปญหา การมีสวนรวมรับฟงความ
คิดเห็น การรับฟงขอเสนอแนะจากผู อื ่น การให
บุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร 
  3.5 หลักความรับผิดชอบ หมายถึง 
ความมุงมั ่นและตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มใจ เต็ม

ความสามารถใหบรรลุความสำเร็จ สอดคลองตาม
ระเบียบและหลักเกณฑของทางราชการที่เกี่ยวกับ
ขอปฏิบัต ิงานอยางมีจ ิตสำนึกตอหนาที ่ ส ังคม 
ประชาชนและประเทศ โดยคำนึงถึงประโยชนของ
ผูรับบริการและสวนรวมเปนสำคัญ และยอมรับผล 
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานดังกลาวทั้งที่เปนผลดี
และผลเสียหาย ตลอดจนพรอมแสดงขอเท็จจริง   
ในการประกอบภารกิจตอสาธารณชน สามารถช้ีแจง
เหตุผลไดและพรอมตอการรับการตรวจสอบจาก
สาธารณะ เชน การมอบการตัดสินใจความรับผิดชอบ
ใหกับผูปฏิบัติงานในทุกระดับอยางชัดเจน การ
รายงานผลการปฏิบัติงานที่มีตัวชี ้วัดความสำเร็จ 
การรวมสรางความตระหนักใหบุคลากรมีความ
รับผิดชอบ 
  3.6 หลักความคุมคา หมายถึง การ
บริหารจัดการโดยใชทรัพยากรที่มีอยู อยางจำกัด 
ดวยความประหยัด เพื ่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
สวนรวม เชน การทบทวนผลการปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบและนำไปปรับปรุงแกไข การเลือกนำ
ทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชนตอการทำงาน 
การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาองคกร พัฒนาตนเอง
อยางเปนระบบและตอเน่ือง เปนตน 
  บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากร
ที่ทำหนาที่ในกลุมงานบริหารงานทั่วไป ซึ่งเปนสาย
สนับสนุน ดำรงตำแหนงข าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจางประจำ พนักงานเงินรายได 
ลูกจางโครงการ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หมายถึง 
สถานศึกษาที ่จ ัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ประกอบดวย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต 
ปตตานี หาดใหญ ตรัง ภูเก็ต และสุราษฎรธานี 
 

วิธีการศึกษา 
การวิจัยครั ้งนี ้ผ ู ว ิจัยใชระเบียบวิธีวิจัย    

เชิงพรรณนา (Descriptive Research) เก็บขอมูล
โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นอยางมีสัดสวน (Proportional 
Stratified Random Sampling)  
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ประชากรและตัวอยางวิจัย 

วิทยาเขต จำนวนบุคลากร (คน) 
แยกตามวิทยาเขต 

จำนวนกลุมตัวอยาง (คน) 
แยกตามวิทยาเขต 

ปตตานี 332 66 
หาดใหญ 3,206 309 

ตรัง 51 26 
ภูเก็ต 99 51 

สุราษฎรธานี 83 41 
รวม 3,771 493 

ท่ีมา: กองการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, มิถุนายน 2561. 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
 1. ลักษณะแบบสอบถามที่สรางขึ้นใชกับ
กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งดำรง
ตำแหนงขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว ที่ปฏิบัติงาน
อยูในป พ.ศ. 2562 โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 
2 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถาม เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) เกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา วิทยาเขตที่สังกัด และระยะเวลาใน
การปฏิบัต ิงานหรือร ับราชการในมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี ่ยวกับความ
คิดเห็นเกี ่ยวกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานบน
พื้นฐานหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่เปนกลุมตัวอยาง มี
ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
5 ระดับ สอบถามพฤติกรรมในการปฏิบัติงานบน
พื้นฐานหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวยหลักสำคัญ  
6 ดาน หลักนิติธรรม จำนวน 7 ขอ หลักคุณธรรม 
จำนวน 6 ขอ หลักความโปรงใส จำนวน 7 ขอ
หล ักการม ีส วนร วม จำนวน 6 ข อ หล ักความ
รับผิดชอบ จำนวน 7 ขอ หลักความคุมคา จำนวน  
7 ขอ รวม 40 ขอ 
 2. การสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ
ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ดำเนินการโดย 

 2.1 คณะผ ู ว ิจ ัยได ดำเนินการสร าง
แบบสอบถาม โดยศึกษาแนวคิดและเอกสารงานวิจยั
ที่เกี่ยวของกับหลักธรรมาภิบาล การบริหารกิจการ
บานเมืองที ่ด ี จากพระราชบัญญัติระเบียบการ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที ่ 8) พ.ศ. 2553, 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 2545 และ
นักบริหารหลายๆ ทานเพื่อเปนแนวทางในการสราง
เครื่องมือวิจัย 
 2.2 ศ ึกษาหลักเกณฑการสร างแบบ 
สอบถาม การตั้งคำถามเพ่ือกำหนดลักษณะขอบเขต
ของคำถาม 
 2.3 สรางแบบสอบถามฉบับรางและ
นำไปใหผ ู  เช ี ่ยวชาญจำนวน 5 ทานโดยกำหนด
คุณวุฒิอยางต่ำปริญญาโท ตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเนื ้อหา เพื ่อตรวจสอบขอคำถามที่เห็นวาเปน
แบบสอบถามท่ีนำไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 2.4 นำแบบสอบถามที่ผานการพิจารณา
แก ไขปร ับปร ุงแล วไปทดลองใช (Try out) กับ
บุคลากรท่ีไมไดถูกเลือกเปนกลุมตัวอยาง จำนวน 20 
คน แลวนำผลการตอบแบบสอบถามมาหาคาอำนาจ
จำแนก  (Discrimination) และค าความเช ื ่อมั่น 
(Reliability) มีคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.861 
  2.5 นำแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบ
คุณภาพแลวมาตรวจสอบปรับปรุงแกไขอีกครั้งหน่ึง
และหาคาความเชื่อมั่น เพื่อใหไดความสมบูรณมาก
ท่ีสุด แลวนำไปดำเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
ในการวิจัย 
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การเก็บรวบรวมขอมูล  
 1. คณะผ ู  ว ิ จ ั ยดำ เน ินการ เ ก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
 2. ตรวจสอบความถูกตองและความ
สมบูรณของแบบสอบถามกอนนำไปวิเคราะหขอมูล 
โดยแบบสอบถามของกลุมบุคลากรสายสนับสนุน
จำนวน 493 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 3. นำแบบสอบถามที่ไดคืนกลับไป
ดำเนินการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. นำแบบสอบถามมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ เพ่ือนำมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 2. วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สำเร็จรูปของสถิต ิดังน้ี 
  2.1 เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา วิทยาเขตที่สังกัด และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานหรือรับราชการในมหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร วิเคราะหโดยใชสถิติรอยละ 
  2 . 2  พฤต ิ ก ร รมการทำงาน     
ตามหลักธรรมาภิบาล วิเคราะหโดยใชค าเฉลี่ย       
มัชฌิมเลขคณิต X และคาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 3.  เปร ียบเท ียบพฤต ิกรรมการ       
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จำแนก
ตามตัวแปรหลักธรรมาภิบาลใน 6 ด าน ไดแก       
1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความ
โปร งใส 4) หล ักการมีส วนร วม 5) หล ักความ
ร ับผ ิดชอบ และ 6) หล ักความคุ มค า โดยการ
วิเคราะหความแปรปรวนทิศทางเดียว One-way 
ANOVA สถิติที ่ใชในการทดสอบความแตกตางใช  
F-Test 
 

ผลการวิจัย 
 พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมา-
ภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X = 
4.15) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาบุคลากรสาย
สนับสนุนมีความคิดเห็นดานหลักคุณธรรม ( X = 

4.34) รองลงมาคือหลักนิติธรรม ( X = 4.32) และ
หลักความโปรงใส ( X = 4.14) 
 พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมา-
ภิบาลดานหลักนิติธรรมในภาพรวมอยูในระดับมาก 
( X = 4.32) ขอที ่ม ีความคิดเห ็นมากที ่ส ุดคือ
รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ( X = 4.50) 
รองลงมาคือปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบบริหารของ
หนวยงาน ( X = 4.43) และปฏิบัต ิงานโดยให  
ความเสมอภาคตอผูรับบริการ ( X = 4.39) สวน 
ขอที ่มีคาเฉลี ่ยนอยที ่สุดคือยอมรับการตัดสินใจ 
ปรับเปลี่ยนหนาที่โดยผูบังคับบัญชา( X = 4.15) 
และปฏิบัติงานโดยไมรับสินจางคาตอบแทนพิเศษ
จากหนวยงาน ( X = 4.18) 
 พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมา-
ภิบาลดานหลักคุณธรรมในภาพรวมอยูในระดับมาก 
( X = 4.43) ขอที ่ม ีความคิดเห็นมากที ่ส ุด คือ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริตตอหนาท่ี ( X = 
4.58) รองลงมาคือมีความวิริยะอุตสาหะในงานท่ีตน
รับผิดชอบและมีน้ำใจชวยเหลือเอื้อเฟอเผื่อแผแก
ผูรวมงาน ( X = 4.40) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด
คือทำงานไดทันตามระยะเวลาที่หนวยงานกำหนด   
( X = 4.16) รองลงมาคือปฏิบัติงานถูกตองตาม
ขั้นตอนของหนวยงาน ( X = 4.26) และปฏิบัติงาน
ภายใตแผนงานท่ีหนวยงานกำหนดไว ( X = 4.28)  
 พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมา-
ภิบาลดานหลักความโปรงใสในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 4.14) ขอที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ  
รูสิทธิและขอบเขตหนาที่ของตนในการปฏิบัติงาน   
( X = 4.41) รองลงมาคือขณะปฏิบัติงานมีการให
อภัยและใหโอกาสผู อ ื ่นเสมอในการปฏิบัต ิงาน
รวมกันกับผูอ่ืน ( X = 4.26) และรับผิดชอบตอวัสดุ
อุปกรณในการปฏิบัติงานของทางมหาวิทยาลัย ( X
= 4.25) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือรับทราบ
ความเคลื่อนไหวของหนวยงานเสมอ ( X = 3.88) 
รองลงมาคือสามารถติดตามขอมูลขาวสารในการ
ปฏิบัติงานจากหนวยงานไดทันทวงที ( X = 3.99) 
และเมื่อพบปญหาในการทำงานสามารถแกไขปญหา
ไดดี ( X = 4.00) 
 พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมา-
ภิบาลดานหลักการมีสวนรวมในภาพรวมอยูในระดับ
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มาก ( X = 4.09) ขอที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ   
รับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานและนักศึกษา
อยางมีจิตเมตตา ( X = 4.22) รองลงมาคือสามารถ
ปรับตัวในการทำงานที่ไดรับมอบหมายไดดี ( X = 
4.17) และใช  เหต ุผลในการแกไขป ญหาอยาง
สมเหตุสมผลในการปฏิบัติงาน ( X = 4.16) สวน 
ขอที ่ม ีค าเฉลี ่ยนอยที ่ส ุดคือสามารถเสนอความ
คิดเห็นในการบริหารงานภายในหนวยงาน ( X = 
3.87) รองลงมาคือสามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับ
ในการทำงานเปนทีม ( X = 4.00) และปฏิบัติงาน
ตามโครงสรางที่หนวยงานกำหนดไดชัดเจน ( X = 
4.11) 
 พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมา-
ภิบาลดานหลักความรับผิดชอบในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.00) ขอที่มีความคิดเห็นมาก
ที่สุดคือสามารถปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา
ที ่ถูกกำหนดไวชัดเจน ( X = 4.20) รองลงมาคือ
รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชารับทราบ
เสมอ  ( X = 4.05) และเม ื ่อพบป ญหาในการ
ปฏิบัติงานสามารถช้ีแจงปญหาและหาแนวทางแกไข
ได ( X = 4.03) สวนขอที่มีคาเฉลี ่ยนอยที่สุดคือ    
มีสวนรณรงคใหผูอื่นตระหนักในความรับผิดชอบใน
งาน ( X = 3.71) รองลงมาคือใชอำนาจในการ
ตัดสินใจในงานที่ไดร ับมอบหมายอยางเปนธรรม     
( X = 4.01) และสามารถปฏิบัติงานไดตามตัวชี้วัด
ความสำเร็จในงาน ( X = 4.01) 
 พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมา-
ภิบาลดานหลักความคุมคาในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 4.05) ขอท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือใช
ทรัพยากรในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด (
X = 4.23) รองลงมาคือสามารถใชวัสดุอุปกรณใน
การปฏิบัติงานไดคุมคา ( X = 4.22) และไดทบทวน
การปฏ ิบ ัต ิ งานแล วนำผลมาปร ับปร ุงในการ
ปฏิบัต ิงานครั ้งต อไป ( X = 4.03) สวนขอที ่มี
คาเฉลี ่ยนอยที ่สุดคือรายงานผลสัมฤทธิ ์ของงาน   
เกิดประโยชนตอตนและหนวยงาน ( X = 3.93)
รองลงมาคือเมื่อปรับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ
สามารถถายโอนงานใหผ ู อ ื ่นปฏิบ ัต ิได อย างมี
ประสิทธิภาพ ( X = 3.96) และทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานในหนาที ่ความรับผิดชอบเสมอและนำ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาพัฒนางานใหเกิดประโยชน
ตอตนและหนวยงาน ( X = 4.00)  

พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมา-
ภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทรโดยภาพรวมทั้ง 6 ดาน คือ 1) หลัก
นิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส    
4) หลักความมีสวนรวม 5) หลักความรับผิดชอบ   
6) หลักความคุ มคา พบวาไมแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

อภิปรายผล 
 1. พฤติกรรมการปฏิบ ัต ิงานตามหลัก   
ธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาบุคลากรสายสนับสนุน  
มีความคิดเห็นดานหลักคุณธรรมมากท่ีสุด รองลงมา
คือดานหลักนิติธรรมและดานหลักความโปรงใส 
เนื ่องมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรได
แสดงเจตจำนงบริหารราชการดวยความโปรงใส 
โดยรองศาสตราจารย ดร.ชูศ ักดิ ์ ล ิ ่มสกุล อดีต
อธิการบดีมหาวิทยาล ัยสงขลานคร ินทร แสดง
เจตจำนงตอคณะผู บร ิหาร คณาจารย บุคลากร   
สายสน ับสน ุน  น ั กศ ึ กษาและศ ิษย  เ ก  า ของ
มหาวิทยาลัย พรอมทั้งสาธารณชนทั้งภาครัฐและ
เอกชน วาจะปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการดวย
ความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีความโปรงใส ดัง
ประกาศแสดงเจตจำนง วันที ่ 18 เมษายน 2560 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรวมโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) โดยมีผู บริหาร บุคลากรและ
นักศึกษาพรอมใจรวมพลังเพื่อความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และรวมตอบแบบ
สำรวจความคิดเห็น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ 
หองประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
สงขลานคร ินทร  ว ิทยาเขตหาดใหญ โครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ดำเนินการโดยสำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อวัดระดับคุณธรรม



170 | วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

    ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กนัยายน - ธันวาคม 2563 

 

และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 
โดยมีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ไดแก 1) ความ
โปรงใส 2) ความพรอมรับผิดชอบ 3) ความปลอด
จากการทุจร ิตในการปฏิบ ัต ิงาน 4) วัฒนธรรม
คุณธรรมในองคกร และ 5) คุณธรรมการทำงานใน
หนวยงาน โดยใชแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ 
แบบสำรวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
และแบบสำรวจผู มีส วนไดสวนเสียภายนอกเปน
เครื่องมือในการประเมิน นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได
ดำเน ินการบร ิหารองค กรโดยการนำพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่สงผลใหเกิดการปฏิรูป
การบริหารจัดการภาครัฐซึ ่งเปนกลไกหลักในการ 
บริหารจัดการประเทศไปสูการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหมที่มุงเนนการสรางระบบบริหารจัดการที่ดี 
การเปนองคกรแหงการเรียนรูการบริหารจัดการมุง
ผลสัมฤทธ์ิสงผลใหภาคราชการตองปรับแนวทางการ
บริหารจัดการโดยมีการกำหนดเปาหมาย แนวทาง 
วิธีการใหบริการแกกลุมผูรับบริการที่ชัดเจน รวมถึง
มีความชัดเจนในเรื ่องผลผลิต ผลลัพธที ่สามารถ
วัดผลอยางเปนรูปธรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
เปนไปในทิศทางที่สนับสนุนใหเกิดธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการองคกร สถาบันอุดมศึกษาของไทย
มีการเปลี ่ยนแปลงไปอยางมากในชวงทศวรรษท่ี 
ผานมา ตามพันธกิจท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงาน 
ของร ัฐให สถาบ ันอุดมศ ึกษาม ีบทบาทในการ       
ผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพ มีการคนควาวิจัย ใหบริการ
ว ิชาการและมีส วนร วมในการทำนุบำร ุงศ ิลป-
ว ัฒนธรรม ส ังคมม ีความคาดหว ั ง ให สถาบัน 
อุดมศ ึกษาม ีการบร ิหารก ิจการท ี ่ด ีและม ีการ
ดำเนินงานอยางมีคุณภาพ ดังนั ้น การมีกลไกให
สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารกิจการที่ดีหรือการ 
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ จึงมีความ
จำเปนอยางมากสำหรับมหาวิทยาลัยทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน (สำนักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเร ือน , 2561) การ
มุงเนนการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมา-  
ภิบาลไมวาจะเปนองคการภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
องคการไมแสวงหากำไร มีเปาหมายสำคัญเพื่อให
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ

บริหารงานอยางโปรงใส สามารถตรวจสอบไดและ
ทุกขั้นตอนมีผูรับผิดชอบ ที่ผานมารัฐบาลโดยสำนัก
นายกรัฐมนตรีไดออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. 2542 และในการ
บร ิหารจ ัดการสถานศึกษาไดม ีการนำหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีหรือ “ธรรมา-
ภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา
ดวย 6 องคประกอบหลักไดแก 1) หลักนิติธรรม     
2 ) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 4) หลักการ
มีสวนรวม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลัก
ความคุ มคา หลักการบริหารกิจการที ่ดีเปนการ
สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพมุงสู ความ 
เปนเลิศ เกิดประสิทธิผลสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียนและชุมชน มีการบริหารกิจการอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดการประหยัดทรัพยากร งบประมาณ 
เพื ่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ ่งเปนผลมาจาก
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการติดตาม
ตรวจสอบ มีสวนรวมรับรู และเสนอความคิดเห็น  
ในการต ัดส ินใจโดยคาดหว ังท ี ่ จะม ีผลให การ         
จัดการศึกษาในระดับสวนกลางและทองถิ ่นทำได    
ดีข้ึน ดังนั ้น ร ูปแบบการบริหารงานที ่ด ีจ ึงเปน
องคประกอบที่สำคัญของผูบริหารในสถานศึกษา   
ทุกระดับ (ณดา จันทรสม, 2559) ความคาดหวังตอ
สถาบันอุดมศึกษาใหเปนเครื ่องมือในการสราง
ศ ักยภาพของไทยการแขงขันกับนานาประเทศ 
สถาบันอุดมศึกษาตองมีศักยภาพในการจัดการ       
ท่ีม ีความหลากหลายเพื ่อให สอดคลองกับการ
เปล ี ่ยนแปลงอย างรวดเร ็วของส ังคมและการ
เปลี ่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีการลงทุนเ พ่ือ
อุดมศึกษา Development Economic Review 89 
เปนการลงทุนที่สำคัญสำหรับอนาคตของประเทศ 
ซึ่งตองพัฒนาทั้งคุณภาพและปริมาณ และเพื่อการ
เกิดผลสัมฤทธิ์กับการลงทุนนั้น จึงเปนเรื่องจำเปน
อยางยิ ่งที ่จะตองมีกลไกในการกำกับดูแลที่จะให
สถาบันอุดมศึกษามีการดำเนินงานที่นำสงผลลัพธ
ตามที ่ต องการได โดยเปาหมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสำหรับ
งานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา
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ในการสรางความรู และนวัตกรรม เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน 
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใช
กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐาน 
และเครือขายอุดมศึกษาบนพื ้นฐานของเสรีภาพ  
ทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิง
ระบบ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) จะเห็นไดวา
แผนแมบทดังกลาว มิไดมีผลผูกพันหรือจำกัดเฉพาะ
อาจารย และนักศึกษาแตหากสถาบันอุดมศึกษา
จะตองคำนึงถึงบทบาทที่มีตอการพัฒนาประเทศ 
ด ังน ั ้นจึงทำให  ขอบเขตความร ับผ ิดชอบของ
สถาบันอุดมศึกษาครอบคลุมไปสูประชากรทั้งหมด 
นอกจากนั้น กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับ  
ท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ดังกลาวไดใหความสำคัญ
กับธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา     
ถือเปนปจจัยสำคัญที่มีผลกระทบโดยตรงตอการ
พัฒนา สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมเพื ่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไดมีการระบุถึง
แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาล และการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา ทั ้งการเพิ ่มศักยภาพของผูนำ
สถาบันอุดมศึกษาตั ้งแตระดับสภามหาวิทยาลัย 
ผู บริหารระดับสูงและระดับคณะเพื่อใหเขาใจถึง
บทบาทและหนาท่ีและมีความเขมแข็งในการกำกับ
และขับเคลื ่อนนโยบาย การปรับโครงสรางการ
บริหารธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งการ
กำหนดที่มาของนายกสภาและกรรมการสภารวมถึง
ผูบริหารระดับสูงในระดับอธิการบดีและระดับคณะ
รวมถึงควรใหมีระบบการประเมินสถาบันอุดมศึกษา
เชิงธรรมาภิบาลอยางครบวงจรและปรับโครงสราง
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหเอื ้อตอการ
กำกับมากข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
 2. ด านหล ักน ิต ิธรรม พฤต ิกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอยู  โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีความคิดเห็นมาก
ท่ีสุดคือร ับผิดชอบตอหนาที ่ท ี ่ได ร ับมอบหมาย 
รองลงมาคือปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบบริหารของ
หนวยงานและปฏิบัติงานโดยใหความเสมอภาคตอ
ผูรับบริการ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือยอมรับ
การตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนหนาที่โดยผูบังคับบัญชา

และปฏิบัติงานโดยไมรับสินจางคาตอบแทนพิเศษ
จากหนวยงาน ซึ ่งพฤติกรรมการทำงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของกลุมบุคลากรสายสนับสนุนดาน
หลักนิติธรรมดังกลาวเปนไปตามการสรางระบบ  
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีน้ัน เมื่อป พ.ศ. 2542 
เป นต นมา กำหนดโดยสำน ักนายกร ัฐมนตรี      
(สำนักนายกรัฐมนตรี, 2546) ทำใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทุกระดับประพฤติ
ปฏิบ ัต ิตามหลักนิต ิธรรมคือไดดำเนินการตาม
กฎหมายและกฎขอบังคับ ทันสมัยและเปนธรรม 
เปนที่ยอมรับของสังคม อันจะทำใหสังคมยินยอม
พรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายและกฎขอบังคับ
เหลานั ้น โดยถือวาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนเปนพฤติกรรมการปกครอง
ภายใตการปฏิบัติงานตามกฎหมายมิใชปฏิบัติงาน
ตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคล ทั้งน้ี อาจ
เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาใชหลักนิติธรรมใน
การปฏิบ ัต ิค ือการเผยแพรขอมูลเกี ่ยวกับสิทธิ     
และหนาที ่ การใชสิทธิและการปฏิบัติตอหนาท่ี    
สงเสริมพัฒนาความรู ด านกฎระเบียบขอบังคับ   
ของสถานศึกษา กำหนดภาระหนาที ่ของบุคลากร
และนักศ ึกษา หร ือข ั ้นตอนการดำเนินงานของ
หนวยงานใชอำนาจของกฎระเบียบ ขอบังคับในการ
บริหารดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและมี
กระบวนการพิจารณาความผิดและการกำหนดโทษ 
(ประสิทธิ ์ วัฒนาภา, 2562) จะเห็นไดวาในการ
บริหารสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐบาลนั้นมี
การนําหลักนิติธรรมมาใชตั้งแตการมีพระราชบัญญัติ
ของมหาวิทยาลัย ซึ ่งถือเปนกฎหมายสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยการออกขอบังคับ กฎระเบียบตาง ๆ 
การวางโครงสรางการกํากับดูแลการตรวจสอบ 
ตลอดจนถึงการดําเนินการหากการบริหารไมเปนไป
ตามกลไกดังกลาว ภายใต พระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลมีสวนที่กําหนด
เรื ่องการสอบหาขอเท็จจริง การสอบสวน การ
ลงโทษ การรองเรียนและการอุทธรณรองทุกข เมื่อ
เกิดเหตุการณท่ีไมถูกตองตามขอบังคับ/ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย หรือแมแตการดำเนินการไมถูกตอง
ตามกฎหมายแผนดิน มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ
สอบหาขอเท็จจริงการสอบสวนเพื ่อใหเกิดความ     
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เปนธรรมขึ ้นในมหาวิทยาลัย หากกระบวนการ
สอบสวนพบวามีการระเมิดตอขอบังคับ กฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยหรือกฎหมาย มหาวิทยาลัยมี
ข้ันตอนและลําดับการลงโทษที ่ระบุไว โดยสภา
มหาวิทยาลัยโดยองคประกอบของคณะกรรมการ 
ชุดดังกลาวมีบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยรวมดวย  
 3. ดานหลักค ุณธรรม พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ขอท่ีมีความคิดเห็นมากที่ส ุดคือ
ปฏ ิบ ัต ิงานด วยความซ ื ่อส ัตย ส ุจร ิตต อหนาท่ี 
รองลงมาคือมีความวิร ิยะอุตสาหะในงานที ่ตน
รับผิดชอบและมีน้ำใจชวยเหลือเอื้อเฟอเผื่อแผแก
ผูรวมงาน สวนขอที่มีคาเฉลี ่ยนอยที่สุดคือทำงาน   
ไดทันตามระยะเวลาที่หนวยงานกำหนด รองลงมา
คือปฏิบัติงานถูกตองตามข้ันตอนของหนวยงาน และ
ปฏิบัติงานภายใตแผนงานที่หนวยงานกำหนดไว   
จะเห็นไดวาพฤติกรรมการทำงานตามหลักธรรมา-  
ภิบาลของบุคลากรดานหลักคุณธรรมดังกลาวเปนไป
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสราง
ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
2542 โดยทุกสวนราชการตองถือปฏิบัติและรายงาน
ผลการปฏิบัติตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งบุคลากรทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงค 
ใหเจาหนาที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาท่ี 
เพ ื ่อให  เป นต ัวอย างแก ส ังคม ตลอดจนถึงให  
บุคลากรทุกระดับมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน           
มีระเบียบวิน ัย ประกอบอาชีพส ุจร ิตเป นนิสัย 
ผลการวิจัยสอดคลองกับองคประกอบของสำนักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนเนนเกี ่ยวกับ    
การบริหารงานบุคคลและการใหบริการของรัฐ 
(สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2543) 
การรองเรียนหรือรองทุกขในการดำเนินการในเรื่อง
ตาง ๆ ทั ้งในและนอกองคกรมีปรากฏนอยมาก 
ตลอด 5 ปท ี ่ผ านมา (พ.ศ. 2558-2562) และ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ ้น มีการบริหาร
จัดการและใชทรัพยากรในชาติอยางเกิดประโยชน
ส ู งส ุด ตลอดจนถ ึงคนในส ังคมมหาว ิทยาลัย     

สงขลานครินทรมีเสถียรภาพ อยูรวมกันอยางสงบสุข
ดวยความมีระเบียบวินัย มหาวิทยาลัยมีการรวบรวม
จัดทำสื่อเพื่อการบมเพาะนักศึกษาและบุคลากรข้ึน
ในรูปของซีดี บรรจุสื่อสั้นประกอบเสียงสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรมในรูปแบบของ Animation 
และ Screen Saver ความยาวตอนละไมเกิน 5 นาที 
เชน พระบรมราโชวาท พระราชปณิธาน คำสอน 
นิทานคติสอนใจ และอ่ืน ๆ เพ่ือเปนอีกแนวทางหน่ึง
ในการชวยสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยสำนักการศึกษา
และนว ัตกรรมการเร ียนร ู   จะเป นหล ักในการ
ดำเน ินการผลิตส ื ่อและเป ดโอกาสใหอาจารย 
นักศึกษา บุคคลากร ประชาชนทั่วไป มีสวนรวม   
ในการสงเรื่องราวเพื่อพิจารณาจัดทำเปนสื่อ สื่อสั้น
ในซีดีเหลานี้จะนำแขวนขึ้น Server เพื่อใหสามารถ
เขาดูไดตลอดเวลา (http://clpd.psu.ac.th/) 
 4. ดานหลักความโปรงใส พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ขอที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ     
รูสิทธิและขอบเขตหนาที่ของตนในการปฏิบัติงาน 
รองลงมาคือขณะปฏิบัติงานมีการใหอภัยและให
โอกาสผูอื่นเสมอในการปฏิบัติงานรวมกันกับผู  อ่ืน 
และรับผิดชอบตอวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานของ
ทางมหาวิทยาลัย สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ
ร ับทราบความเคล ื ่อนไหวของหนวยงานเสมอ 
รองลงมาคือสามารถติดตามขอมูลขาวสารในการ
ปฏิบัติงานจากหนวยงานไดทันทวงที และเมื่อพบ
ปญหาในการทำงานสามารถแก ไขปญหาได ดี 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ดานหลักความโปรงใสดังประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง
นโยบาย มาตรการ เพื ่อพัฒนาหนวยงานให มี
คุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 ตามท่ี
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 
2559 ม ีมต ิ เห ็นชอบให หน วยงานภาคร ัฐทุก
หนวยงานเขารวมรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ 

http://clpd.psu.ac.th/
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(Integrity and Transparence Assessment : ITA) 
และย ุทธศาสตร ชาต ิว  าด วยการป องก ันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564
) ได กำหนดใหการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสเปนกลยุทธสำคัญในการปองกันการทุจริต
เชิงรุก เพื ่อใหหนวยงานภาครัฐมีการดำเนินการ
อยางโปรงใส มีแนวทางในการปองกันความเสี่ยง    
ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและสามารถยับยั ้งการ
ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได โดยใชแบบสำรวจหลักฐาน 
เ ช ิ งประจ ั กษ   (Evidence-Based Integrity and 
Transparency Assessment) เปนกลไกที ่ชวยทำ
ใหเกิดการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน 
การดำเนินงานของหนวยงาน รวมทั ้งการสราง
ภาพลักษณดานคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงานอยางไดผล ซึ่งผูบริหารมหาวิทยาลัยตอง
กำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม เพื ่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและ
ความโปร งใส ในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ 6 ดาน ไดแก 1) ดานความโปรงใส 2) ดาน
ความพรอมรับผิด 3) ดานความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน 4) ดานวัฒนธรรมคุณธรรมใน
องคกร 5) ดานคุณธรรมในการทำงานในหนวยงาน 
และ 6) ดานการสื ่อสารภายในหนวยงาน ดังน้ัน
เพื่อใหการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร เปนไปดวยความมีคุณธรรมและ
โปร งใสตามแนวทางการประเม ินท ี ่สำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด จึงกำหนด
นโยบายความโปร  ง ใสค ือการ เป ด โอกาสให
บุคคลภายนอกหรือผู ม ีส วนไดส วนเสียเขามามี   
สวนรวมในการปฏิบัติงาน ตั้งแตการรวมแสดงความ
คิดเห็น รวมจัดทำแผนงาน รวมดำเนินการและการ
เปดเผยขอมูลของมหาวิทยาลัยดวยความโปรงใส 
มุงเนนการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยยึดหลักความ
ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คุ มคา 
ตรวจสอบได ซื่อสัตยสุจริต และการบริหารจัดการ
ขอรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การบริหารงาน 
การให บร ิการด วยความโปร งใสและถ ูกต อง 
สอดคลองกับงานวิจัยของ นิกร นวโชติรส (2550) 
ซึ ่งไดศึกษาเรื่องการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน ผลจาก
การศึกษาพบวาผู บร ิหารและครูผ ู สอนมีความ       
พึงพอใจในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ดาน
หลักความโปรงใสอยูในระดับมาก ทั้งน้ี อาจเปน
เพราะวาการบริหารโรงเร ียนโดยใชหลักความ
โปรงใสเปนการบริหารโรงเรียนดานการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงานทั่วไป โดยการสรางความ
ไววางใจซึ่งกันและกันระหวางผูบริหารและบุคลากร
การบริหารงานทุกฝายใหมีความโปรงใส การเปดเผย
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา  
ทำใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยาง
สะดวก และมีกระบวนการตรวจสอบที ่ถ ูกต อง    
และชัดเจน สอดคลองกับ นิศากร ชางสุวรรณ 
(2554) ไดทำการศึกษาเรื่องการใชธรรมาภิบาลใน
การบร ิหารงานบุคคลตามทัศนะของบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผลการศึกษาพบวา
บุคลากรมีทัศนะตอการใชหลักธรรมาภิบาลในดาน
หลักความโปรงใสสูงที ่สุด รองลงมาเปนดานหลัก
ความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความคุมคา 
หลักคุณธรรม และหลักการมีสวนรวมตามลำดับ 
 5. ดานหลักการมีสวนรวม พฤติกรรมการ
ทำงานตามหล ั กธรรมาภ ิ บาลของบ ุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดานหลักการมีสวน
รวมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอ ขอที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือรับฟง
ความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานและนักศึกษาอยางมี
จิตเมตตา รองลงมาคือสามารถปรับตัวในการทำงาน
ที่ไดรับมอบหมายไดดี และใชเหตุผลในการแกไข
ปญหาอยางสมเหตุสมผลในการปฏิบัติงาน สวนขอ 
ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือสามารถเสนอความคิดเห็น
ในการบริหารงานภายในหนวยงาน รองลงมาคือ
สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับในการทำงานเปนทีม 
และปฏิบัติงานตามโครงสรางที่หนวยงานกำหนด  
ได ช ัด เจน  สอดคล องก ับการบร ิหารงานของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรโดยการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปญหาสำคัญขององคกรเปนไปตามคานิยม
หลัก (Core Values) PSU หมายถึง ความเปนมือ
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อาชีพ ความรับผิดชอบตอสังคม ความเปนเอกภาพ
เปนหน่ึงเดียว 

P - Professionalism: ความเปนมืออาชีพ 
1) ไฝรู เสาะหาวิชา สรางปญญาสังคม 2) ถูกตอง   
มีมาตรฐาน รวดเร็ว 3) มุ งมั ่น ทุ มเท และมีจิต
สาธารณะ  

S – Social responsibility: ความรับผิดชอบ
ตอสังคม 1) เปนท่ีพ่ึง และช้ีนําสังคม 2) แลกเปลี่ยน 
และแบงปน 3) บมเพาะคนดี สูสังคม 

U - Unity: ความเปนเอกภาพ เปนหน่ึง
เดียว 1) มีความรักและสํานึกรวมเปนสวนหน่ึง   
ขององคกร 2) ผลักดันองคกรสู เปาหมายรวม 3) 
รวมกันทํางานดวยความเต็มใจเสียสละ และอดทน  
(http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2017/
20171122-prince-of-songkla-university.pdf) 
เชนเดียวกับ คำนึง สิงหเอี่ยม (2560) ไดศึกษาเรื่อง 
ร ูปแบบการมีส วนร วมของประชาชนตามหลัก     
ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบวา รูปแบบ
การมีสวนรวมของประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล
ในการบริหาร จัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จ ั งหว ั ดภ ู เก ็ ต  ร ู ปแบบเป น  3PR - Model ซึ่ ง
ประกอบดวยการดำเนินงานใน 4 ข้ันตอน ข้ันท่ี 1 P 
= Policy เปนข้ันตอนการกำหนดนโยบาย ข้ันท่ี 2 P 
= Project เปนขั้นตอนการกำหนดโครงการ ขั้นที่ 3 
P = Proceeding เปนขั ้นตอนการดำเนินงานตาม
โครงการ และขั้นที่ 4 R = Report เปนขั้นตอนการ
ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งในแตละ
ขั้นตอนของ 3PR จะมีการดำเนินการรูปแบบวงจร
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 
วงจรยอยอีก 4 ขั้นตอน ซึ ่งเรียกยอ ๆ วา PAOR   
อันประกอบดวย 1) P = Planning คือ การวางแผน    
2) A = Act หรือ Action คือ ปฏิบัต ิตามแผน 3)     
O = Observation คือ การสังเกตผลที่ไดจากการ
ดำเนินการ และ 4) R = Reflection คือ การสะทอน
ผล เปนขั้นตอนสุดทายที่นำผลของการปฏิบัติและ
การสังเกตมารวบรวมวิเคราะหผลดี ผลเสีย สรุปผล 
สะทอนข อม ูลย อนกล ับไปส ู การวางแผนการ
ดำเนินการครั้งตอไป ซึ่งวนกลับไปสูวงจรการปฏิบัติ
อีกครั้งหนึ่งวงจรนี้มีลักษณะเหมือนขดลวด (Spiral 

Circle) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปน
กระบวนการที่เปนพลวัตของเกลียวปฏิสัมพันธมี
กระบวนการยอนกลับและนำไปสู การพัฒนาข้ัน
ตอไป 
 6. ดานหลักความรับผิดชอบ พฤติกรรม
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดาน
หลักความรับผิดชอบโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
และเมื ่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีความคิดเห็น
มากที่สุดคือสามารถปฏิบัติงานตามสายการบังคับ
บัญชาที่ถูกกำหนดไวชัดเจนรองลงมาคือรายงานผล
การปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชารับทราบเสมอ และ
เมื่อพบปญหาในการปฏิบัติงานสามารถชี้แจงปญหา
และหาแนวทางแกไขได สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสดุ
คือมีสวนรณรงคใหผูอื่นตระหนักในความรับผิดชอบ
ในงาน รองลงมาคือใชอำนาจในการตัดสินใจในงาน
ที ่ได ร ับมอบหมายอยางเป นธรรมและสามารถ
ปฏ ิบ ัต ิงานได ตามต ัวช ี ้ว ัดความสำเร็จในงาน         
อาจกลาวได ว าพฤติกรรมการทำงานตามหลัก     
ธรรมาภิบาลของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลา-
นคร ินทร ด านหล ักความร ับผ ิดชอบด ังกล าว
สอดคลองกับคุณธรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทรค ือม ีว ิน ัย ร ับผ ิดชอบ ซ ื ่อส ัตย 
เสียสละ ตรงตอเวลา ตลอดจนถึงบุคลากรทุกระดับ
ปฏิบัติตามมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 ซึ่ง
บัญญัติไววา “ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ
ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งใหคำนึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัตงิาน 
การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของภารกิจเพื่อประโยชน 
ในการดำเนินการใหเป นไปตามาตรานี ้จะตรา     
พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑและวิธีการใน
การปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการ
และขาราชการปฏิบัติก็ได” และบุคลากรทุกระดับ   
มีแนวทางการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที ่ด ี พ.ศ. 2546 ซึ่ง
ขาราชการ พึงปฏิบัติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหาร  

http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2017/20171122-prince-of-songkla-university.pdf
http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2017/20171122-prince-of-songkla-university.pdf
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ใชหลักภาระรับผิดชอบในการปฏิบัติงานคือมีการ
ถายทอดภารกิจ และเปาหมายสูบุคลากร มีความ
ร ับผ ิดชอบในการปฏิบ ัต ิหนาท ี ่และผลงานตอ
เปาหมายที ่กำหนดไว ม ีความรับผิดชอบในการ
ปองกันและแกไขปญหาของชุมชน และมีการ
จัดระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัต ิงาน  
อยางเป นร ูปธรรม สอดคลองกับงานวิจ ัยของ      
พระยุทธนา ชุดทองมวน (2550) ไดทำการศึกษา
เร ื ่องการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลีเทคนิคลานนา 
เชียงใหม พบวา พฤติกรรมการบริหารของคณะ
กรรมการบร ิหารโรงเร ียนโปล ี เทคน ิคลานนา
เชียงใหม ดานความรับผิดชอบมีระดับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก ท้ังน้ี ก็เพราะวาการบริหาร
โรงเรียนใชหลักความรับผิดชอบเปนการบริหาร
โรงเรียนดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหาร 
งานท่ัวไป โดยตระหนักในสิทธิหนาท่ีของตน มีความ
สำนึกรับผิดชอบตอสวนรวม มีความกระตือรือรน  
ในการทำงานและการแกปญหาของโรงเรียน การ
เคารพในความคิดเห็นที่แตกตางกันและคำนึงถึง
ประโยชนของสวนรวม  
 7. ดานหลักความคุมคา พฤติกรรมการ
ทำงานตามหล ั กธรรมาภ ิ บาลของบ ุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ขอที ่ม ีความคิดเห็นมากที ่ส ุดคือใช
ทรัพยากรในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
รองลงมาค ือสามารถใช  ว ั สด ุอ ุปกรณ  ในการ
ปฏิบัติงานไดคุมคา และไดทบทวนการปฏิบัติงาน
แลวนำผลมาปรับปรุงในการปฏิบัติงานครั ้งตอไป 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือรายงานผลสัมฤทธ์ิ
ของงานเก ิดประโยชน ต อตนและหน วยงาน 
รองลงมาคือเมื่อปรับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ
สามารถถายโอนงานใหผ ู อ ื ่นปฏิบ ัต ิได อย างมี
ประสิทธิภาพและทบทวนผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี
ความรับผิดชอบเสมอและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มาพัฒนางานใหเกิดประโยชนตอตนและหนวยงาน 
กลาวไดวาพฤติกรรมการทำงานตามหลักธรรมา-    
ภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ด านหลักความคุ มคาดังกลาว

สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ขึ้นมา กำหนดไวในมาตรา 6 แหงพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวคือ “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” ใน
ภาพรวมซึ่งจะเปนการชี้ใหเห็นวัตถุประสงคของการ
บริหารราชการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาและ
เปนแนวทางในการปฏิบ ัต ิราชการของทุกสวน
ราชการในการกระทำภารกิจตองมีความมุงหมายให
บรรลุเปาหมาย ขอ 3 มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ ่งไดแกการบริหารท่ี
จะตองพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหวางปจจัย
นำเขา (Input) กับผลลัพธ (Outcome) ที ่เกิดข้ึน 
โดยมีการทำ Cost-benefit analysis ใหสามารถ
ว ิ เคราะหความเปนไปได และความค ุ มค าของ
แผนงาน หรือโครงการตาง ๆ เทียบกับประโยชน   
ท่ีไดรับ รวมท้ังจัดระบบการวางเปาหมายการทำงาน
และวัดผลงานของแตละบุคคลที่เช่ือมโยงกับระดับ
องคการ สอดคลองกับ นิศากร ชางสุวรรณ (2554) 
ไดทำการศึกษาเร ื ่องการใชธรรมาภิบาลในการ
บร ิ ห าร งานบ ุ คคลตามท ั ศนะของบ ุ คลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผลการศึกษาพบวา
มหาวิทยาล ัยควรปร ับปร ุงระเบียบหลักเกณฑ
บริหารงานบุคคลใหเหมาะสมอยู เสมอ ควรจาย
ค าตอบแทนให สอดคลองกับหนาท ี ่และความ
รับผิดชอบของบุคลากรและตามสภาวการณ สงเสรมิ
การสรางผลงาน นวัตกรรมเพื ่อการพัฒนางาน      
ใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนตอองคกร 
การพิจารณาใหไดร ับคาตอบแทนควรเหมาะสม  
และเปนธรรม ควรยกยองเชิดชูผู กระทำคุณงาม
ความด ี จัดทำแผนความก าวหน าในอาช ีพให
บุคลากร สรางขวัญและกำลังใจและสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตใหบุคลากรทุกระดับ 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  

ควรมีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมการ
จ ัดกิจกรรมดานธรรมาภิบาล เพื ่อสราง Good 
Practice หรือ Best Practice ตามลำดับ ในทุกสวน
ขององคกรภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการคนหา
ความจริง พูดความจริง และเลาความจริงกันอยาง
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แพรหลายในทุกสวนขององคกร เพื่อการขับเคลื่อน
นโยบายธรรมาภิบาลดวยต ัวมหาวิทยาล ัยเอง     
และสภามหาวิทยาลัยควรมีการแสดงจุดยืนเพ่ือ  
การสนับสนุนงบประมาณเปนกรณีพิเศษในการ
ดำเนินการกิจกรรมธรรมาภิบาลดังกลาวอยาง
ตอเน่ือง 

2. ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 ควรมีการศกึษาวิจัยในประเด็นเรื่อง
ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยที่เปนฝาย
กำกับนโยบายกับฝายบริหารมหาวิทยาลัยท่ีเปนฝาย
นำนโยบายไปปฏิบัติวามีรูปแบบอยางไรที่จะมีการ
ประสานการทำงานใหเกิดผลสำเร็จได 
  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องประสทิธิผล
ของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู บริหารมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร เปรียบเทียบมหาวิทยาลัยอื่นเพ่ือ
ตอยอดความรู และเพ่ือหารูปแบบการบริหารจัดการ
ธรรมาภิบาลท่ีดีท่ีสุด (Best Practice)  
   2.3 ควรมีการศึกษาภาพอนาคต (10-15 ป)                                                                                                                                          
ของการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทรว าควรมีร ูปแบบ
อย  างไร  และมหาว ิทยาล ัยควรปร ับบทบาท    
อยางไรบาง 

กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจ ัยเรื ่องการศึกษาพฤติกรรมการ
ทำงานตามหล ั กธรรมาภ ิ บาลของบ ุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากกองทุนวิจัยวิทยาเขตปตตานี ประเภทท่ัวไป 
ประจำปงบประมาณ 2561 สัญญารับทุนเลขท่ี 
CUL611029S คณะผูวิจัยขอขอบคุณไว ณ โอกาสน้ี 
          ขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.พรปวีณ 
พุมเกิด ผูอำนวยการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย 
ธรรมโครง รองผู อำนวยการและบุคลากรสถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาทุกทาน ขอขอบคุณ
ผูชวยนักวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ที่สังกัดวิทยาเขตปตตานี หาดใหญ 
ตรัง ภูเก็ต และสุราษฎรธานีท่ีใหความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม ทำใหงานวิจัยช้ินน้ีสำเร็จลุลวงไป
ดวยดี 
          หากงานวิจัยนี ้มีประโยชนในดานวิชาการ 
คณะผูวิจัยขออุทิศความดีใหกับผูสนับสนุนทุกทาน 
และสุดทายนี้หากการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีขอบกพรอง
ประการใด คณะผูวิจัยยินดีนอมรับคำวิพากษวิจารณ
เพ่ือเปนประโยชนตอการทำวิจัยครั้งตอไป
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