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1  บทที ่1 บทนํา 1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  แนวความคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ถูกนําเสนอเป(นครั้งแรกโดยองค,กรระหว.างประเทศ คือ ธนาคารโลก และองค,การพัฒนาแห.งสหประชาชาติ ซ่ึงมีความหมายสากล คือ ระบบโครงสร8างและกระบวนการต.างๆ ท่ีวางกฎเกณฑ,ความสัมพันธ,ระหว.างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพ่ือพัฒนาการอยู.ร.วมกันอย.างสงบสุข (อริย,ธัช แก8วเกาะสะบ8า, 2548) ท้ังนี้ภายใต8สถานการณ,ของโลกในปIจจุบัน สังคมไทยต8องเผชิญกับแรงกดดันจากภายในและภายนอกประเทศ ไม.ว.าจะเป(นปIญหาท่ีสั่งสมจากการพัฒนาท่ีไม.สมดุล และก.อให8เกิดความเหลื่อมล้ํา ความขัดแย8ง แย.งชิงทรัพยากร การทุจริตคอร,รัปชั่น และความแตกแยกทางการเมือง ส.งผลให8เกิดการขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ขาดการมีส.วนร.วมของประชาชน (ปธาน สุวรรณมงคล, 2558) ทําให8ทุกภาคส.วนในสังคมหันมาให8ความสนใจในเรื่องธรรมาภิบาลมากข้ึนเพ่ือแก8ไขปIญหาข8อบกพร.องอันเกิดจากการบริหารงานท่ีล8มเหลวจําเป(นต8องมีการปฏิรูประบบราชการใหม. (บุญเกียรติ การะเวก พันธุ, และคณะ, 2559) โดยการกําหนดหลักธรรมาภิบาลไว8ในกฎหมายและแผนท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย.างยิ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาต ิฉบับท่ี12 (พ.ศ.2560 - 2564) เน8นในเรื่องของการยึดคนเป(นศูนย,กลางของการพัฒนาอย.างมีส.วนร.วม ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน สร8างความเป(นธรรมในสังคมอยู.ร.วมกันอย.างมีความสุข มีความม่ันคง ส.งเสริมวัฒนธรรมท่ีมีธรรมาภิบาล เพ่ือเสริมสร8างระบบราชการให8เข8มแข็งมีประสิทธิภาพ นําไปสู.การบรรลุวิสัยทัศน,ระยะยาว และต.อเนื่องมาถึงการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในปIจจุบัน ประเทศไทยได8ให8ความความสําคัญเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลภายหลังประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 เม่ือมีการบังคับใช8รัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ยังคงมุ.งเน8นการพัฒนาให8สัมพันธ,กับหลักธรรมาภิบาล โดยส.งเสริมการมีส.วนร.วมทางการเมืองของภาคประชาชน ตลอดถึงเรื่องการตรวจสอบอํานาจรัฐโดยภาคประชาชนและองค,กรท่ีเก่ียวข8อง โดยใน พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีได8ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าด8วยการสร8างระบบบริหารกิจการบ8านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 เพ่ือนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช8ในองค,กรภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงมีการพัฒนาการอย.างต.อเนื่อง และใน พ.ศ. 2545 ได8มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ.นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 โดยเพ่ิมมาตรา 3/1 ซ่ึงมีหลักการเพ่ือมุ.งเน8นให8ส.วนราชการใช8วิธีการบริหารบ8านเมืองท่ีดีมาเป(นแนวทางในการปฏิบัติราชการ อีกท้ังในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ซ่ึงได8มีการกําหนดเก่ียวกับเรื่องการบริหาร



2  บ8านเมืองท่ีดีเอาไว8อีกด8วย รวมท้ังได8กําหนดแนวทางเพ่ือการพัฒนาสร8างระบบบริหารจัดการท่ีดี ให8มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต บนพ้ืนฐานการมีส.วนร.วมของทุกฝXาย ต.อมาใน พ.ศ. 2546 ได8มีการตราพระราชกฤษฎีว.าด8วยหลักเกณฑ,และวิธีการบริหารกิจการบ8านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ข้ึน มีผลบังคับใช8ต้ังแต.วันท่ี10 ตุลาคม 2546 โดยเนื้อหาเป(นการกําหนดแนวทางการบริหารราชการ เพ่ือให8บรรลุเปYาหมายและวัตถุประสงค,ในการบริหารราชการ ซ่ึงสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกา ประกอบด8วย 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร.งใส หลักการมีส.วนร.วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ8มค.า (ถวิลวดี บุรีกุล, 2550) ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ต้ังอยู.ท่ีตําบลคลองไผ. อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา เดิมใช8ชื่อว.า ทัณฑสถานบําบัดพิเศษคลองไผ. เคยเป(นศูนย,ควบคุมผู8อพยพของชาวต.างด8าวได8แก แรงงานประเทศเวียดนาม และแรงงานประเทศกัมพูชามาก.อนเม่ือเสร็จสิ้นภารกิจกรมราชทัณฑ,ได8รับมอบพ้ืนท่ีจึงได8ซ.อมแซม ปรับปรุงใหม.และได8สร8างอาคารเพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะใช8คุมขังผู8ต8องขังชายคดียาเสพติด ซ่ึงก.อสร8างเสร็จเม่ือปZ พ.ศ. 2542 แต.ในขณะนั้นกรมราชทัณฑ, กําลังประสบปIญหาผู8ต8องขังหญิงเพ่ิมจํานวนมากข้ึน โดยเฉพาะคดียาเสพติดเกิดความแออัดทุกเรือนจําและทัณฑสถานจึงได8มีนโยบาย ให8ย8ายระบายผู8ต8องขังหญิงจากเรือนจําและทัณฑสถานต.างๆ มาคุมขังท่ีทัณฑสถานบําบัดพิเศษคลองไผ. โดยเริ่มเป[ดดําเนินการอย.างเป(นทางการ เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2544 และเริ่มรับระบายผู8ต8องขังจากเรือนจําและทัณฑสถานต.างๆ ภายในเขตและท่ีอ่ืนๆ เม่ือวันท่ี20 กุมภาพันธ, 2544 และได8เปลี่ยนชื่อตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2548 เพ่ือให8สอดคล8องกับภารกิจและสถานท่ีต้ังเดิม ซ่ึงทัณฑสถานหญิงนครราชสีมามีวิสัยทัศน, ท่ีต8องการเป(นหน.วยงานท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุม แก8ไข ฟ]^นฟูและพัฒนาผู8กระทําผิดให8กลับสู.สังคมอย.างมีคุณภาพ (ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา, 2562) ท้ังนี้ ในช.วงหลายปZท่ีผ.านมาพบว.า การคอรัปชั่นถือเป(นหนึ่งในปIญหาสําคัญท่ีขัดขวางกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะอย.างยิ่งการขจัดความไม.ความเท.าเทียมกันในสังคม ท้ังนี้ในช.วงหลายปZท่ีผ.านมาพบว.ามีการร8องเรียนและตรวจพบการทุจริตคอร,รัปชั่นหลายรูปแบบในเรือนจําต.างๆ ตัวอย.างเช.นปIญหาปIญหาการยาเสพติด ซ่ึงเม่ือผู8ต8องขังท่ีมีบทบาทในวงการยาเสพติดมีโอกาสพบปะกับผู8ต8องขังอ่ืนอันเนื่องมาจากสภาพความแออัดในเรือนจํา ยิ่งทําให8ขอบเขตการลักลอบและค8ายาเสพติดพัฒนาและขยายตัวมากข้ึน โดยผู8ต8องขังกลุ.มนี้จะเป(นผู8ถ.ายทอดเทคนิคประสบการณ,การกระทําความผิด พร8อมชักชวนจ8างวาน ผู8ต8องขัง รวมถึงเจ8าพนักงานเรือนจําด8วยผลตอบแทนให8เข8าร.วมกระทําความผิดกับตน ครั้นสมาชิกเพ่ิมจํานวนข้ึน การค8ายาเสพติดรูปแบบเดิมท่ีเป(นเพียงการซ้ือขายเล็กๆ น8อยๆ ระหว.างผู8ต8องขังจึงพัฒนากลายเป(นการซ้ือขายในรูปแบบของเครือข.ายค8ายาเสพติดท่ีมีระบบการทํางานและเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอกหรือเครือข.ายนอกเรือนจําแทน ทําให8ความเสียหายมีผลขยายไปถึงสังคมนอกเรือนจําด8วย การลักลอบและค8ายา



3  เสพติดในเรือนจําและทัณฑสถานจึงมิใช.ปIญหาของกรมราชทัณฑ,เพียงหน.วยงานเดียวอีกต.อไป แต.เป(นปIญหาท่ีสถาบันในกระบวนการยุติธรรมท้ังหมดต8องให8ความร.วมมือในการแก8ไข เพ่ือให8การปYองกันและปราบปรามดําเนินการได8อย.างครบวงจร (เพชรรัตน, จีตนิยม, 2557) อีกท้ังมีการวิจัยท่ีพบปIญหาในการบริหารเรือนจําหลายประเด็น โดยเฉพาะด8านความโปร.งใสและด8านคุณธรรมการบริหารในการบริหารเรือนจํา ซ่ึงการกระทําผิดของเจ8าหน8าท่ีกรมราชทัณฑ, จนเป(นเหตุให8ต8องถูกดําเนินการทางวินัยนั้น นับว.าสูงมากเม่ือเทียบกับข8าราชการอ่ืนๆ เนื่องจากมี พ.ร.บ. ควบคุมถึง 2 ฉบับคือ พ.ร.บ. ระเบียบ ข8าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. วินัยข8าราชการ กรมราชทัณฑ, พ.ศ. 2482 นอกจากนี้ปIญหาทุจริตคอร,รัปชั่น ความไม.โปร.งใสในการดําเนินงานของเรือนจํา ท่ีไม.ได8ผ.านการร8องเรียนหรือไม.ได8รับการตรวจสอบจากหน.วยงานต.างๆ ก็ยังมีอีกมากซ่ึงล8วนแต.เป(นปIญหาสําคัญท่ีต8องเร.งดําเนินการแก8ไขโดยด.วน เป(นเหตุให8หย.อนประสิทธิภาพในการบริหาร ไม.สามารถพัฒนาให8เจริญก8าวหน8า ส.งผลให8สังคมเกิดความเคลือบแคลงใจ ในกระบวนการดําเนินงานของเรือนจํา (พิชญ,ณิฐา พรรณศิลป̀, ภักดี โพธิ์สิงห, และสัญญา เคณาภูมิ, 2560) 1.2 คําถามการวิจัย การวิจัยเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีคําถามท่ีเก่ียวข8องกับการวิจัยดังนี้ 1. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมามีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล อยู.ในระดับใด 2. บุคลากรมีความคิดเห็นต.อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาแตกต.างกันหรือไม. 1.3 วัตถุประสงค&ของการวิจัย การวิจัยเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค,ของการวิจัยดังนี้ 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด8วยเหตุผลดังกล.าวข8างต8น ผู8วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเป(นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ให8เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีของหลักธรรมาภิบาลต.อไป                             



4  2. เพ่ือเปรียบเทียบปIจจัยส.วนบุคคลกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  1.4 สมมติฐานการวิจัย ปIจจัยส.วนบุคคลส.งผลต.อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แตกต.างกัน  1.5 กรอบแนวคิดท่ีใช-ในการวิจัย ในการศึกษาเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข8องกับเรื่องท่ีศึกษา จึงเป(นท่ีมาของกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพท่ี1  ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม           ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช-ในการวิจัย   ข-อมูลส1วนบุคคล 1. อายุ 2. ระดับการศึกษา  3. ตําแหน.ง  4. ประสบการณ,ทํางาน   การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1. หลักนิติธรรม   2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร.งใส 4. หลักการมีส.วนร.วม 5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ8มค.า  



5  1.5.1 ตัวแปรท่ีศึกษา 1. ตัวแปรอิสระ ได8แก. 1.1 ข8อมูลส.วนบุคคล ได8แก. อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน.ง และประสบการณ,ทํางาน 2. ตัวแปรตาม ได8แก. 2.1 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 6 ด8าน คือ 1. หลักนิติธรรม   2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร.งใส 4. หลักการมีส.วนร.วม 5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ8มค.า 1.6 ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาผู8วิจัยได8กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว8ดังนี้ 1.6.1 ขอบเขตด8านเนื้อหา ผู8วิจัยทําการศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา โดยใชกรอบแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว.าด8วยการสร8างระบบบริหารกิจการบ8านเมืองและสังคม พ.ศ. 242 จํานวน 6 ด8าน ประกอบด8วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร.งใส หลักการมีส.วนร.วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ8มค.า (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542) 1.6.2 ขอบเขตด8านประชากร ประชากรท่ีใช8ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได8แก. บุคลากรทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา1.6.3 ขอบเขตด8านระยะเวลา ผู8วิจัยใช8เวลาในการวิจัย ระหว.าง เดือน มีนาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด8วย ข8าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ8าง จํานวน 136 คน    (ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา, 2562)  



6  1.7 นิยามศัพท&เฉพาะ ในการวิจัยเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผู8วิจัยได8ให8คํานิยามศัพท,ท่ีใช8เฉพาะการศึกษาครั้งนี้ดังนี้ 2. หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการบริหารจัดการบ8านเมืองท่ีดี โดยใช8กฎเกณฑ,ท่ีเหมาะสม ยึดความถูกต8องเป(นธรรม ตามหลักสําคัญดังนี้ 2) หลักคุณธรรม หมายถึง หลักการยึดม่ันในความถูกต8องดีงาม เพ่ือเป(นกรอบในการควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรท่ีจะต8องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข8าราชการพลเรือน มีความสุจริต และต8องปฏิบัติตนให8เป(นตัวอย.างแก.ประชาชน บริหารกิจการงานอย.างตรงไปตรงมาและรายงานผลการดําเนินงานอย.างถูกต8อง 3) หลักความโปร.งใส หมายถึง หลักท่ีใช8ในการปรับปรุงกลไกการทํางานขององค,กรให8มีความเป[ดเผยตรงไปตรงมาไม.ซ.อนเร8นหรือป[ดบังการบริหารงาน ท้ังการให8คุณและการให8โทษ อีกท้ังยังต8องแสดงให8เห็นถึงข8อมูลต.างๆ ท่ีตรงกับข8อเท็จจริงของการดําเนินการ และสามารถตรวจสอบข้ันตอนต.างๆ ในการปฏิบัติงานได8 นอกจากนั้นประชาชนจะต8องสามารถ เข8าถึงและรับทราบข8อมูลข.าวสารสาธารณะของทางราชการได8ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 4) หลักการมีส.วนร.วม หมายถึง หลักท่ีเป[ดโอกาสให8บุคคลากรสามารถเข8ามามีส.วนร.วมในการปฏิบัติงานร.วมกัน ตลอดจนส.งเสริมการทํากิจกรรมร.วมกันของบุคลากร และการเพ่ิมการมีส.วนร.วมของประชาชนในการรับฟIงความคิดเห็นข8อเสนอแนะ รวมไปถึงในเรื่องของการประสานงานความร.วมมือในการปฏิบัติงานร.วมกัน 5) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน8าท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบต.อองค,กรให8เป(นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และกระตือรือร8นในการแก8ปIญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต.างและกล8าท่ีจะยอมรับผลดีและเสียจากการกระทําของตน ซ่ึงจะต8องคํานึงถึงผลประโยชน,ท่ีจะเกิดข้ึนแก.ส.วนรวมเป(นหลักและมีจิตใจท่ีเสียสละและเห็นคุณค.าขององค,กร 1. การบริหารของหน.วยงาน หมายถึง กระบวนการ หรือวิธีการในการนําทรัพยากรทางการบริหารท้ังในทางวัตถุ  และบุคคลมาดําเนินการภายในส.วนงานต.างๆ  ขององค,กร  เพ่ือให8บรรลุวัตถุประสงค,ท่ีกําหนดได8อย.างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 1) หลักนิติธรรม หมายถึง บุคลากรปฏิบัติตามหลักนิติธรรมโดยการใช8กฎหมายเป(นกรอบบรรทัดฐาน โดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงทุกคนในองค,การจะต8องให8การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย อีกท้ังจะต8องมีการบังคับใช8กฎหมายอย.างเป(นธรรมไม.เอ้ือแก.บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 



7  6) หลักความคุ8มค.า หมายถึง การบริหารจัดการและการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู.อย.างจํากัด เพ่ือให8เกิดประโยชน,สูงสุดแก.หน.วยงาน โดยมีวิธีปฏิบัติและสร8างคู.มือปฏิบัติแล8วประเมินผลอย.างสมํ่าเสมอ เพ่ือให8เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  3. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา หมายถึง หน.วยงานท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุม แก8ไข ฟ]^นฟูและพัฒนาผู8กระทําผิดให8กลับสู.สังคมอย.างมีคุณภาพ ต้ังอยู.ท่ีเลขท่ี19 หมู. 1 ถนน มิตรภาพ ตําบลคลองไผ อําเภอสีค้ิว นครราชสีมา 30140    4. บุคลากรในหน.วยงาน หมายถึง บุคลากรผู8ปฏิบัติหน8าท่ีในทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด8วย ข8าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ8าง 1.8 ประโยชน&ท่ีคาดว1าจะได-รับ การวิจัยเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัด      นครราชสีมา ในครั้งนี้เพ่ือ 1. ทราบผลการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2. ทราบผลการเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน.ง และประสบการณ,ทํางาน 3. สามารถนําผลการวิจัยไปเป(นข8อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารตามหลัก   ธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ต.อไป  



8  บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง  การวิจัยเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัด2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล ตรงกับ คําภาษาอังกฤษว+า Good Governance มีการพูดถึงแนวคิดนี้เปAนครั้ง แรกในหน+วยงานระหว+างประเทศท่ีให%ความช+วยเหลือในด%านการพัฒนาประเทศต้ังแต+ปลาย คริสต4ศักราชท่ี 1980 เปAนต%นมาในช+วงนั้นได%มีการใช%คําว+า Good Governance อย+างกว%างๆในการ กล+าวถึงธรรมชาติและรูปแบบของระบบการเมืองท่ีครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต+อผลการปฏิบัติ (Accountability) และความโปร+งใส (Transparency) ในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมักถูกนําไป เชื่อมโยงกับเง่ือนไขทางการเมืองเช+น ความเปAนประชาธิปไตย (รัชยา ภักดีจิตต4, 2557) มูลเหตุจูงใจให%บุคคลเหล+านี้หันมามองการบริหารจัดการท่ีดี คือความล%มเหลวของประเทศท่ีได%รับความช+วยเหลือในการพัฒนาประเทศตามแนวทางของประเทศซีกโลกตะวันตก เนื่องจากรัฐไร% ความสามารถท่ีจะดําเนินการตามท่ีได%รับการแนะนํา ท้ังนี้มุมมองดังกล+าวถือว+ารัฐบาลเปAนศูนย4กลาง ของการตัดสินใจท่ีสําคัญในสังคมทุกระดับ จึงมีการเรียกร%องให%มีการปรับปรุงการบริหาร ซ่ึงรวมถึง การปรับปรุงโครงสร%าง และระเบียบกฎเกณฑ4ท่ีคอนข%างซับซ%อนของรัฐ เพ่ือเอ้ือต+อการนํานโยบายใน การพัฒนาประเทศไปสู+การปฏิบัติ 2.1.1 ความสําคัญของธรรมาภิบาล ประเทศไทย ได%เริ่มมีการกล+าวถึงแนวคิดการบริหารแบบธรรมาภิบาลในช+วงก+อนการใช% แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติฉบับท่ี8 แต+ไม+แพร+หลายเท+าท่ีควร จนกระท้ังเกิดภาวะวิกฤติ เศรษฐกิจกับประเทศไทยในป\ 2540 ได%ส+งผลกระทบทุกภาคส+วนของสังคม สาเหตุสําคัญประการหนึ่ง เกิดข้ึนจากระบบการบริหารขาดประสิทธิภาพ ขาดกลไก และกฎเกณฑ4ท่ีดีพอ ในการบริหารกิจการ บ%านเมืองและสังคมท้ังในระดับชาติและระดับองค4การ ท้ังในภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ประชาชน ยังขาดข%อมูลข+าวสาร ขาดความรู%ความเข%าใจเก่ียวกับสถานการณ4บ%านเมือง รวมถึงป̂ญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ ซ่ึงเกิดข้ึนอย+างกว%างขวาง และมีการร+วมกันกระทําทุจริตอย+างเปAนกระบวนการ จึงทํา  นครราชสีมา ผู%วิจัยได%นําเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข%องโดยมีรายละเอียดดังต+อไปนี้ 1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  2. แนวคิดเก่ียวกับบทบาทของเจ%าหน%าท่ีราชทัณฑ4 
 3. งานวิจัยท่ีเก่ียวข%อง 



9  2.1.2 ความหมายของธรรมาภิบาล  ความหมายของธรรมาภิบาล มีผู%ศึกษาเก่ียวกับธรรมาภิบาลกล+าวถึงและให%ความหมายของธรรมาภิบาลดังต+อไปนี้ Agere ได%ให%นิยามคําว+า ธรรมาภิบาล คือ การมีส+วนร+วม ความโปร+งใส ตรวจสอบได%และมีให%ไม+มีโอกาสในการร+วมตัดสินใจและร+วมแก%ไขป̂ญหา ทําให%ประเทศขาดเสถียรภาพด%านการเงิน เพ่ือ แก%ป̂ญหาการขาดแคลนงบประมาณสําหรับใช%ในการบริหารประเทศ รัฐบาลจึงจําเปAนต%องกู%เงินจากกองทุนการเงินระหว+างประเทศ (International Money Fund-IMF) จํานวน 17.2 พันล%านดอลลาร4 สหรัฐ ซ่ึงการกู%ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว+างประเทศมีเง่ือนไขประการหนึ่ง คือรัฐบาลต%องมีระบบการบริหารท่ีดี ด%วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงแก%ไขรัฐธรรมนูญและประกาศใช%รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เม่ือวันท่ี11 ตุลาคม พ.ศ.2540 สาระสําคัญในรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือ ข%อบัญญัติว+าด%วยการบริหาร กิจการบ%านเมืองท่ีดี เปcดโอกาสให%ประชาชนมีส+วนร+วมในการบริหารงานภาครัฐและการตรวจสอบ การใช%อํานาจรัฐ รวมท้ังกําหนดยุทธศาสตร4การบริหารจัดการท่ีดีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห+งชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2540-2544) โดยสรุปได%ว+า ยุทธศาสตร4การบริหารท่ีดีต%องต้ังอยู+บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห4ข%อมูลอย+างรอบด%านและเปAนระบบ เพ่ือให%แผนยุทธศาสตร4การพัฒนาของสามารถนําไปสู+การแก%ไขป̂ญหา และสนองตอบความต%องการของประชาชนได%อย+างแท%จริง ต+อมาได%มีการประกาศระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าด%วยการสร%างระบบบริหารกิจการ บ%านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542 ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ.2542 ได%ตรา พ.ร.บ.ระเบียบบริหารแผ+นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ซ่ึงบัญญัติให%การบริหารราชการและการปฏิบัติหน%าท่ีของส+วนราชการต%องใช%วิธีการบริหารกิจการบ%านเมืองท่ีดี เพ่ือให%การบริหารส+วน ราชการของหน+วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว+าด%วยหลักเกณฑ4 การบริหารกิจการบ%านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ได%กําหนดให%ส+วนราชการและข%าราชการกําหนดระเบียบ และหลักเกณฑ4การปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ%านเมืองท่ีดี หรือการบริหารแบบธรรมาภิบาล สําหรับยึดเปAนแนวปฏิบัติการปฏิรูประบบราชการ โดยกําหนดข%อบัญญัติว+าการบริหารกิจการ บ%านเมืองท่ีดี กระตุ%นให%หน+วยงานสังกัดภาครัฐต+างเร+งพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารงานใน หน+วยงาน โดยปรับเปลี่ยนระบบบริหารจากแบบเดิมท่ีขาดประสิทธิภาพ มาใช%หลักการบริหารแบบ ธรรมาภิบาล ปรับปรุงบทบาทหน%าท่ีปรับโครงสร%างองค4การ และปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจากแบบเดิมๆท่ีไม+คล+องตัว และขาดความโปร+งใสมาเปAนระบบการบริหารท่ีมีความคล+องตัว โปร+งใส ชื่อตรง เปAนธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค+านิยม และวิธีทํางาน ของข%าราชการพนักงานและลูกจ%าง โดยให%คํานึงถึงประโยชน4ของประชาชน ซ่ึงเปAนระบบการบริหารท่ีสอดคล%องกับหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย (ทิพาวดี เมฆสวรรค4, 2546; บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2546 อ%างใน บุญใจ ศรีสถิตย4นรากูร, 2551) 



10  ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือให%หลักประกันว+าการดําเนินนโยบายทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจวางอยู+บนฉันทานุมัติอย+างกว%างขวางของสังคม โดยจะมีนัยสําคัญต+อประเด็นในเรื่องความเสมอภาคความ ยากจน และคุณภาพชีวิต (Agere & Commonwealth Secretariat Management and Training Services Division, 2000) บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2542) ได%ให%นิยามของธรรมาภิบาลว+า หมายถึง ระบบ โครงสร%างและกระบวนการต+างๆ ท่ีวางกฎเกณฑ4ความสัมพันธ4เพ่ือให%เกิดความสมดุลข้ึนระหว+างภาค ประชาสังคม ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคป̂จเจกชนและครอบครัว ภาคต+างประเทศ เพ่ือท่ีภาค ต+างๆ ของสังคมจะพัฒนาและอยู+ร+วมกันอย+างสงบสันติสุข  Kijare (2006) ได%ให%นิยามคําว+า ธรรมาภิบาล เกิดจากคําว+า ธรรม บวกกับ อภิบาล (การรักษายิ่งธรรม) มาจากคําภาษาอังกฤษว+า good governance) คือ การปกครองท่ีมีหลักการ ความรับผิดชอบ รับการตรวจสอบสาธารณะ เพ่ือให%เกิดความเปAนธรรม ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  World Bank (1992) ได%ให%ความหมายของธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการ เพ่ือให%เกิดการพัฒนา โดยฟ̂งเสียงจากประชาชน ทรงลักษณ4 ณ นคร (2555) ให%ความหมายของธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการท่ีดี มีความเปAนธรรม เนื่องจากเปAนการบริหารจัดการท่ีเปcดโอกาสให%ทุกคนได%มีส+วนร+วมตัดสินใจร+วมเทียมจิต จันทรภูมิ (2550) ให%ความหมายของธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการท่ีดี หมายถึง ระบบการบริหารจัดการองค4การท่ีปฏิบัติงานด%วยการให%ทุกคนมีส+วนร+วม มีความเสมอภาคเท+าเทียม มีความโปร+งใส ตรวจสอบได% มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ มีความซ่ือสัตย4สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพ มีระบบกฎหมายและการบังคับใช% อย+างมีประสิทธิภาพ เน%นบทบาทสําคัญของผู%บริหารในฐานะผู%ทําให%เกิดบริการท่ีคุณภาพตามความต%องการ ของผู%รับบริการ สนับสนุนบทบาทอิสระในแต+ละระดับของการบริหารงาน ลดการควบคุมจากส+วนกลาง เรียกร%องให%เกิดความสามารถในการปฏิบัติงานท้ังระดับบุคคลและองค4การ ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรท่ีจะช+วยให%การปฏิบัติงานบรรลุเปxาหมายได% บุญใจ ศรีสถิตย4นรากร (2551) ให%ความหมายธรรมาภิบาลว+า เปAนระบบบริหารจัดการท่ีมีกฎระเบียบ  กติกา  มีความโปร+งใส  ตรวจสอบได%  ใช%อํานาจโดยชอบธรรมและผู%เก่ียวข%องได%รับผลประโยชน4อย+างเปAนธรรม  Weiss (2000) ได%ให%ความหมายของธรรมาภิบาล ไว%ว+า เปAนแนวทางการ บริหารงานของรัฐท่ีก+อให%เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรม การเสริมสร%างประชาธิปไตย มีความ โปร+งใสและมีความสามารถในการบริหารจัดการสาธารณะเปAนการบริหารงานด%วยหลัก คุณธรรมจริยธรรม และความถูกต%องชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงเปAนพ้ืนฐานของการบริหารงานท่ีผู%บริหารท่ีดีพึงปฏิบัติ  



11  รับผิดชอบ รู%สึกถึงความเปAนเจ%าของ โดยจัดสรรการใช%ทรัพยากรท่ีมีอยู+อย+างจํากัดให%เกิดประโยชน4สูงสุด เพ่ือให%การดําเนินงานขององค4การบรรลุเปxาหมาย และผู%มีส+วนได%ส+วนเสียได%รับ ผลประโยชน4อย+างสมดุลและเปAนธรรม  2.1.3 องค(ประกอบของธรรมาภิบาล  การจัดวิธีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลนั้นอาจไม+มีวิธีท่ีดีท่ีสุดเพียงวิธีเดียว ดังนั้น ความหมายหรือวัตถุประสงค4ในการส+งเสริมการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช%ของหน+วยงานต+างๆ จึงมีความแตกต+างกันไป แต+องค4ประกอบท่ีแตกต+างกันไปนั้นจะมีองค4ประกอบร+วมท่ีคล%ายคลึงกันเปAน รากฐานของการสร%างธรรมาภิบาล ซ่ึงองค4ประกอบของธรรมาภิบาลมีดังต+อไปนี้ Agere (2000) กล+าวว+า องค4ประกอบพ้ืนฐานของการสร%างธรรมาภิบาล   1. ภาระรับผิดชอบ หมายถึง การกําหนดให%บุคคลและองค4การ ท้ังท่ีมาจากการเลือกต้ัง และการแต+งต้ัง ซ่ึงทําหน%าท่ีเก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐ ต%องมีความรับผิดชอบต+อสาธารณะในเรื่องท่ีเก่ียวกับการกระทํากิจกรรม หรือการตัดสินใจใดๆ ซ่ึงส+งผลกระทบต+อสาธารณะ รัชนา ภักดีจิตต4 (2557) กล+าวถึงความหมายธรรมาภิบาลท่ีโครงการเพ่ือการพัฒนาแห+งสหประชาชาติ (United Nations Development Program หรือ UNDP) ได%นิยามไว%ว+าเปAนการดําเนินงานของผู%มีอํานาจทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ท่ีจะจัดการกับกิจการของ ประเทศในทุกระดับท่ีประกอบด%วยการมีส+วนร+วม ความโปร+งใส ความรับผิดชอบ รวมถึงประสิทธิผล และประสิทธิภาพโดยเน%นการพัฒนาท่ีให%ความสําคัญแก+ความเท+าเทียมกัน การให%อํานาจการมีงานทํา และการอนุรักษ4สิ่งแวดล%อม  สรุปได%ว+า จากการให%ความหมายและคํานิยามของนักวิชาการข%างต%น สรุปได%ว+าธรรมาภิบาล หมายถึง ระบบการบริหารจัดการองค4การท่ีดี เพ่ือให%เกิดการพัฒนา โดยเปcดโอกาสให%ทุกภาคส+วนของสังคมได%มีส+วนร+วมท้ังภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคป̂จเจกชนและครอบครัวซ่ึงจะช+วยให%องค4การเกิดการพัฒนาอย+างรวดเร็วและยั่งยืนต+อไป ทุกคนมีส+วนร+วมและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ มีความซ่ือสัตย4สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพ มีระบบกฎหมายและการบังคับใช%อย+างมีประสิทธิภาพมีความเปAนธรรมเสมอภาคเท+าเทียม มีความโปร+งใส ตรวจสอบได% ใช%อํานาจโดยชอบธรรมและผู%เก่ียวข%องได%รับผลประโยชน4มีความเปAนธรรม เน%นบทบาทสําคัญของผู%บริหารในฐานะผู%ทําให%เกิดบริการท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามความ ต%องการของผู%รับบริการ สนับสนุนบทบาทอิสระในแต+ละระดับของการบริหารงาน ลดการควบคุมจากส+วนกลาง ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรท่ีจะช+วยให%การปฏิบัติงานบรรลุเปxาหมายได%  2. ความโปร+งใส หมายถึง การท่ีสาธารณชนมีโอกาสรับรู% นโยบายด%านต+างๆ ของรัฐบาลและมีความม่ันใจว+ารัฐบาลมีความต้ังใจจริงในการดําเนินการตามนโยบายนั้น ซ่ึงจะเกิดเช+นนั้นได%เม่ือประชาชนเข%าไปมีส+วนร+วม สามารถตรวจสอบการทํางาน ชี้แจง และถ%อยแถลงต+างๆ ของ



12   3. การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ การทุจริตส+วนใหญ+ หมายถึง การกระทําของหน+วยราชการหรือของข%าราชการท่ีมิชอบด%วยกฎหมาย การปราบปราม ทุจริตและการประพฤติมิชอบจึงถือเปAนตัวชี้วัดสําคัญท่ีแสดงความต้ังใจจริงในการสร%างธรรมาภิบาลให%เกิดข้ึน  4. การจัดวิธีการปกครองแบบมีส+วนร+วม การมีส+วนร+วม หมายถึง กระบวนการท่ีเปcดโอกาสให%ผู%มีส+วนได%เสียเข%ามามีบทบาทและอิทธิพลในการตัดสินใจดําเนินนโยบาย และมีส+วนในการควบคุมสถาบัน ตลอดจนการจัดสรรการใช%และการรักษาทรัพยากรต+างๆ ท่ีมีผลกระทบต+อวิธีชีวิตของคน อันจะทําให%เกิดการตรวจสอบการใช%อํานาจของรัฐ การมีส+วนร+วมเกิดข้ึน ได%ในหลายระดับด%วยกัน นับแต+ระดับรากหญ%า โดยผ+านสถาบันในระดับท%องถ่ินและเทศบาลไปจนถึง ระดับภูมิภาค และระดับชาติภายใต%รูปแบบการปกครองท่ีมีการกระจายอํานาจและยืดหยุ+นตลอดจน การมีส+วนร+วมในภาคเอกชน  5. การสร%างกรอบทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให%เข%มแข็ง หมายถึง การมีกฎหมายท่ีมีความชัดเจนและนํามาใช%อย+างเปAนเอกภาพ และเปAนระบบกฎหมายท่ีมีบทลงโทษท่ีเหมาะสมเพ่ือปxองปราบผู%คิดละเมิด หรือลงโทษผู%ท่ีฝ}าฝ~นระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมท่ีดี จะช+วยส+งเสริมการปกครองตามหลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาเศรษฐกิจ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ4ศักด์ิ (2541) กล+าวถึงองค4ประกอบของธรรมาภิบาล ตามท่ีโครงการ เพ่ือการพัฒนาแห+งสหประชาชาติ (United Nations Development Program หรือ UNDP ป\ 1994) ได%กําหนดไว%ว+ามี 9 ประการ ดังนี้   รัฐบาล นอกจากนี้ความโปร+งใสยังทําให%เกิดการติดตามตรวจสอบของสาธารณชนมีความถูกต%องมากข้ึน  1) การมีส+วนร+วมของประชาชน (Public Participation) ชายและหญิงทุกคนควรมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจท้ังโดยทางตรงหรือผ+านทางสถาบันตัวแทนอันชอบธรรมของตน ท้ังนี้การมีส+วนร+วมท่ีเปcดกว%างนั้นต%องต้ังอยู+บนพ้ืนฐานของการมีเสรีภาพในการรวมกลุ+มและการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการสามารถเข%ามีส+วนร+วมอย+างมีเหตุผลในเชิงสร%างสรรค4  2) กฎหมายท่ียุติธรรม (Rule of law) กรอบตัวบทกฎหมายต%องมีความเปAนธรรมและไม+มีการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะในส+วนท่ีเก่ียวข%องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน  3) ความเปcดเผยโปร+งใส (Transparency) ต%องอยู+บนพ้ืนฐานของการไหลเวียนอย+างเสรีของข%อมูล ข+าวสาร บุคคลท่ีมีความสนใจเก่ียวข%องจะต%องสามารถเข%าถึงสถาบันกระบวนการและข%อมูลข+าวสารได%โดยตรง  ท้ังนี้การได%รับข%อมูลข+าวสารดังกล+าวนั้นต%องมีความเพียงพอต+อการทําความเข%าใจและการติดตามประเมินสถานการณ4 



13   8) พันธะความรับผิดชอบต+อสังคม (Accountability) ผู%มีอํานาจตัดสินใจ ไม+ว+าจะอยู+ในภาครัฐ ภาคเอกชนและองค4กรภาคประชาสังคมก็ตาม ต%องมีภาระรับผิดชอบต+อสาธารณชนท่ัวไปและผู%มีส+วนได%ส+วนเสียในสถาบันของตน บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2542) กล+าวว+า กระบวนการท่ีเปAนหัวใจของธรรมาภิบาล นั้นมี 3 ส+วน ท่ีต%องเชื่อมโยงกัน คือ การบริหารบ%านเมืองให%เกิดความสําเร็จ ประกอบด%วย 5 หลักการสําคัญ ดังนี้   1) หลักความ รับผิดชอบ (Accountability)   2) หลักประสิทธิภาพ (Efficient)   3) หลักกฎหมาย (Lawful)  4) หลักการเปAนผู%แทน ตัวแทนในการบริหารจัดการ (Representative)   5) การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบันและกระบวนการดําเนินงานต%องพยายามดูแลเอาใจใส+ผู%มีส+วนได%ส+วนเสียทุกฝ}าย  7) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) สถาบันและกระบวนการ ต%องสร%างผลสัมฤทธิ์ท่ีตรงต+อความต%องการและขณะเดียวกันก็ต%องใช% ทรัพยากรให%เกิดประโยชน4สูงสุด  1. การมีส+วนร+วมของทุกภาคส+วนในการบริหารจัดการสังคม (Participation)  2. ความโปร+งใสของกระบวนการตัดสินใจ (Transparency) ซ่ึงทําให%การทุจริตและบิดเบือนผลประโยชน4ของภาคอ่ืนๆไปเปAนการกระทําของตน กระทําได%ยากหรือไม+ได%  3. ความรับผิดชอบท่ีต%องตอบคําถาม (Accountability) และถูกวิจารณ4 ได%รวมท้ัง  4) การมีฉันทานุมัติร+วมในสังคม (Consensus Orientation) มีการประสานความแตกต+างในผลประโยชน4ของฝ}ายต+างๆ  เพ่ือหาข%อยุติร+วมกันอันจะเปAนประโยชน4ต+อทุกฝ}าย  ไม+ว+าจะเปAนนโยบายและกระบวนการข้ันตอนใดๆ ให%มากท่ีสุดเท+าท่ีจะเปAนไปได%  6) ความเสมอภาค (Equity) ชายและหญิงทุกคนต%องมีโอกาสในการปรับปรุงสถานะหรือรักษาระดับชีวิตความเปAนอยู+ของตน  9) การมีวิสัยทัศน4เชิงกลยุทธ4 (Strategic Vision) ผู%นําและบรรดา สาธารณชนต%องมีมุมมองท่ีเปcดกว%างและเลงการณ4ไกลเก่ียวกับการบริหารกิจการบ%านเมือง และการพัฒนามนุษย4 (สังคม) รวมถึงมีจิตสํานึกว+าอะไรคือความต%องการจําเปAนต+อการพัฒนาดังกล+าว ตลอดจนมีความเข%าใจในความสลับซับซ%อนของบริบททางประวัติศาสตร4 วัฒนธรรม และสังคมซ่ึงเปAน สิ่งท่ีอยู+ในแต+ละประเด็นนั้น WTI NISHI พาวิทยาลัย ความรับผิดชอบในผลการตัดสินใจ Weiss (2000) ได%กล+าวถึงองค4ประกอบสําคัญของหลักธรรมาภิบาล ท่ีสามารถนํามาใช%ใน



14   5) หลักความโปร+งใส (Transparent) (Weiss, 2000) องค4การเพ่ือความร+วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) ป\ 2004 ได%กําหนดหลักธรรมาภิบาลไว% 6 ด%าน ได%แก+   1) การสร%างความม่ันใจในการมีกรอบโครงสร%างการกํากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผล (Ensuring the Basis for an Effective Corporate Governance Framework)   4) การคํานึงถึงบทบาทของผู%ถือหุ%น (The Role of Stakeholders)   5) การเปcดเผย ข%อมูลและความโปร+งใส (Disclosure and Transparency)   6) ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ (The Responsibilities of the Board) Porter - O'Grady (2001) กล+าวว+า หลักการบริหารร+วมกันประกอบด%วย 4 หลักการ ได%แก+    1) การทํางานร+วมกัน (Partnership)  พลเรือน ว+าประกอบด%วยหลักการสําคับ 6 ประการ คือ  1) หลักนิติธรรม มีกฎหมาย และกฎเกณฑ4ท่ีมีความเท่ียงตรง เปAนธรรมต+อทุกฝ}ายในสังคม และการบังคับใช%กฎหมาย มีความยุติธรรม และบังคับใช%อย+างเสมอภาคเท+าเทียมกัน ไม+เลือกปฏิบัติ  2) หลักความโปร+งใส เปAนการสร%างความไว%วางใจซ่ึงกันและกันโดยปรับปรุง กลไกการทํางานขององค4กรทุกองค4กรให%มีความโปร+งใส มีกระบวนการทํางาน กฏเกณฑ4กติกา ข%อมูล ข+าวสารท่ีเปcดเผยตรงไปตรงมาตรวจสอบได% ประชาชนสามารถเข%าถึงข%อมูล ข+าวสารของทางราชการ ได%สะดวก มีระบบตรวจสอบท่ีดี มีสื่อมวลชนท่ีเปAนอิสระ  3) หลักความรับผิดชอบ ตระหนักในสิทธิและหน%าท่ีมีจิตสํานึกในความ รับผิดชอบต+อสังคมการตัดสินใจกระทําการใดๆต%องกระทําโดยมีพันธะความรับผิดชอบต+อสาธารณะ หรือผู%มีส+วนได%เสียกับหน+วยงานนั้น และกล%าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทํานั้นๆ  4) หลักความคุ%มค+า มีการบริหารจัดการอย+างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใช%ทรัพยากรอย+างคุ%มค+าโดยยึดถือประโยชน4สูงสุดของสังคมและประเทศชาติ  2)  สิทธิของผู%ถือหุ%น  และหน%าท่ีท่ีสําคัญของเจ%าของกิจการ  (The  Rights  of Shareholders and Key Ownership Functions)   3) การปฏิบัติต+อผู%ถือหุ%นอย+างเท+าเทียมกัน (The Equitable  Treatment of Shareholders)   2) ความรับผิดชอบ (Accountability)   3) ความ เสมอภาค (Equity)   4) ความเปAนเจ%าของ (Ownership) (Porter- O' Grady, 2001) บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมีลี้ (2546) หลักธรรมาภิบาลของสํานักงาน ข%าราชการ   



15   5) หลักการมีส+วนร+วม บริหารจัดการโดยใช%หลักการมีส+วนร+วมของ ประชาชนในสังคมในทุกๆ ระดับ โดยเฉพาะอย+างยิ่งการมีส+วนร+วมในการตัดสินใจท่ีสําคัญ และมีผลกระทบต+อผู%คนและสังคม  6) หลักคุณธรรม คนในสังคมมีจิตสํานึกและยึด ม่ันในความถูกต%องดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย4สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย อมรา พงศาพิชญ4 (2541) กล+าวถึงองค4ประกอบของธรรมาภิบาล ตามท่ีธนาคาร เพ่ือการพัฒนาแห+งเอเชีย (Asian Development Bank หรือ ADB) ได%ให%องค4ประกอบไว% 5 ประการ คือ   1) การทํางานอย+างมีหลักการและเหตุผล (Accountability)   2) การมีส+วนร+วม (Participation)   3) สามารถคาดการณ4ได% (Predictability)   4) มีความโปร+งใส (Transparency)   5) มีความเชื่อมโยงระหว+างองค4ประกอบท้ัง 4 ข%างต%น  สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ (2550) กล+าวถึงองค4ประกอบของธรรมาภิบาล ตามท่ีองค4การความร+วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมแห+งสหประชาชาติสําหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟcก (UNESCAP) กําหนดองค4ประกอบหรือหลักการของธรรมาภิบาล 8 หลักการ คือ   1) การมีส+วนร+วม (Participatory)   2) การปฏิบัติตามกฎหมาย (Rule of Law)   3) ความโปร+งใส (Transparency)   4) ความรับผิดชอบ (Responsiveness)   5) ความสอดคล%อง (Consensus Oriented)   6) ความเสมอ ภาค (Equity and Inclusiveness)   7) หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)   8) การมีเหตุผล (Accountability) สถาบันพระปกเกล%า (2549) ศึกษาตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ%านเมืองท่ีดี ซ่ึง ประกอบด%วย 10 องค4ประกอบ ได%แก+ กระดานไว%  1) หลักนิติธรรม เปAนหลักการท่ีคุ%มครองสิทธิเสรีภาพ หน+วยงานปฏิบัติ หน%าท่ีตาม หลักความชอบของกฎหมาย หน+วยงานยึดหลัก “ไม+มีความผิดไม+มีโทษโดยไม+มีกฎหมาย” และหน+วยงานยึดหลักการทํางานภายใต%กฏระเบียบสูงสุด  2)  หลักคุณธรรม เปAนหลักท่ีแสดงให%เห็นถึงการปลอดจากการทุจริต  การปลอดจากการทําผิดวินัย  การปลอดจากการกระทําผิดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ  และความเปAนกลางของผู%บริหาร 



16   4) หลักการมีส+วนร+วม เปAนการมีส+วนร+วมในระดับการให%ข%อมูลประชาชน การมีส+วนร+วมในระดับรับฟ̂งความคิดเห็นและปรึกษาหารือ การมีส+วนร+วมในระดับวางแผน/ตัดสินใจ และการ พัฒนาศักยภาพในการมีส+วนร+วม สร%างความเข%าใจให%กับสาธารณชน  6) หลักความคุ%มค+า เน%นในเรื่องการประหยัด การใช%ทรัพยากรให%เกิดประโยชน4สูงสุด และมีศักยภาพในการแข+งขัน  9) หลักการบริหารจัดการ มีแผนงานและการทบทวนภารกิจ สํารวจความ ต%องการของประชาชน มีกลยุทธ4ในการบริหาร บริหารแบบมีส+วนร+วม การศึกษาวิจัย การคาดคะเน ความเสี่ยง การมีการกระจายอํานาจ และการบริการประชาชน มิใช+การกํากับ บุญใจ ศรีสถิตย4นรากร (2551) กล+าวถึงหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล ประกอบด%วย 6 หลักการ ได%แก+  1. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักการบริหารโดยยึดกฎระเบียบ ข%อบังคับท่ีเปAนธรรมขององค4การ และยึดกฎหมายบ%านเมือง รวมท้ังยึดกฎหมายสหภาพแรงงาน คํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู%ปฏิบัติงาน  5) หลักสํานึกรับผิดชอบ หน+วยงานมีการสร%างความเปAนเจ%าของร+วมกัน ท่ีมีเปxาหมายท่ีชัดเจน มีการบริหารงานอย+างมีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประเมินผล มีการจัดการกับผู% ไม+มีผลงาน และควรมีแผนสํารอง  3)  หลักความโปร+งใส  เปAนหลักท่ีแสดงให%เห็นถึงความโปร+งใสด%าน  โครงสร%างของระบบงาน ความโปร+งใสด%านระบบการให%คุณ ความโปร+งใสของระบบการให%โทษ และความโปร+งใสด%านการเปcดเผยของระบบงาน  7) หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย4 เน%นในเรื่องการจัดการอย+างบูรณาการ การติดต+อสื่อสาร การบริหารให%เกิดการปฏิบัติงาน การสร%างสรรค4และสร%างเสริม การเชื่อมโยงในการ ทํางาน การพัฒนาความสามารถ ปรับปรุงอย+างต+อเนื่อง การสร%างความไว%วางใจ และการสร%างความ ผูกพันหน+วยงาน  8) หลักการเปAนองค4กรแห+งหารเรียนรู% เน%นในเรื่องการมีการเรียนรู%จากภายนอก พัฒนาการเรียนรู%จากภายนอก นําความรู%มาใช%ในการปฏิบัติงาน เสริมสร%างความสามารถ การจัดการความรู% การใช%เครื่องมือและเทคโนโลยี และการสร%างวัฒนธรรมแห+งการเรียนรู%  10)  หลักการใช%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีการจัดการชุดข%อมูล  การมีเครือข+ายสารสนเทศ มีการเชื่อมโยงเทคโนโลยี และการนําเทคโนโลยีไปใช%จริง  2.  หลักการจัดการแบบมีส+วนร+วม  (Participative  management)  เปAนการบริหารจัดการโดยการกระจายอํานาจจากผู%บริหารระดับสูงสู+ผู%บริหารระดับล+างและผู%ปฏิบัติงาน  เปcดโอกาสให%บุคลากรในองค4การทุกระดับมีส+วนร+วมในการวางแผนและตัดสินใจ ให%เอกสิทธ4ในการทํางาน 



17  (Autonomy) ซ่ึงหมายถึงให%อิสระ ให%อํานาจ และมอบความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมกับ ขอบเขตหน%าท่ีโดยผู%บริหารระดับสูงกระทําบทบาทเปAนผู%เสริมสร%างพลังอํานาจ  3. หลักความโปร+งใส (Transparency) หมายถึง การบริหารด%วยความ ความซ่ือสัตย4 น+าเชื่อถือ ไว%วางใจ ให%ผู%ปฏิบัติงานทราบผลการดําเนินงานขององค4การ มีหลักฐานท่ีมีความน+าเชื่อถือเพ่ือการตรวจสอบ  5. หลักความคุ%มค+า (Value of money) หมายถึงบริหารโดยคํานึงถึงการใช%ทรัพยากร อย+างประหยัดคุ%มค+าใช%จ+ายและเกิดประโยชน4สูงสุด กํากับและการประเมินผลการ ดําเนินงานของทุกโครงการ โดยประเมินผลสําฤทธิ์ (Result) ครอบคลุมท้ังผลผลิต (Output) ผลลัพธ4 (outcome) รวมท้ังจัดทํางบประมาณแบบมุ+งผลสําฤทธิ์ตามยุทธศาสตร4 (Strategic Performance Based Budgeting: SPBB) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. (2552) หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ%านเมืองท่ีดี (Good Governance Framework) ประกอบด%วยหลักการสําคัญ 10 หลักการ มีดังนี้  4. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึงมีความตระหนักในสิทธิและหน%าท่ีมีความรับผิดชอบต+อสังคม ใส+ใจป̂ญหาสาธารณะไม+ทําลายสิ่งแวดล%อม ไม+เบียดเบียนธรรมชาติ คํานึงถึงประโยชน4ต+อสังคมมากกว+าผลประโยชน4ต+อตนเอง รวมท้ังยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต+างของ บุคคลในองค4การ ตลอดจนกล%ายอมรับและรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดจากการ กระทําของตน  6. หลักคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics) หมายถึง การบริหารโดยมีความเมตตา เห็นอกเห็นใจและเข%าใจผู%ปฏิบัติงาน ขยัน อดทน มีความยุติธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เปAนการกระทําและความคิดท่ีถูกต%องดีงาม รวมถึงการทําหน%าท่ีของตนให%ครบถ%วนสมบูรณ4 ละเว%นการกระทําในสิ่งท่ีไม+ดีงาม กระทําการงานและดํารงชีวิตอย+างฉลาด ด%วยความรอบครอบ ด%วยสติและป̂ญญา รู%เหตุรู%ผล รู%กาลเทศะ เสียสละอุทิศตนมุ+งม่ันและบากบ่ัน  2) ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต%องมีวิสัยทัศน4เชิงยุทธศาสตร4 เพ่ือตอบสนองความต%องการของประชาชนและผู%มีส+วนได%ส+วนเสียทุกฝ}าย ปฏิบัติหน%าท่ีตามพันธกิจให%บรรลุวัตถุประสงค4ขององค4การ มีการวางเปxาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และอยู+ในระดับท่ีตอบสนองต+อความคาดหวังของประชาชน สร%างกระบวนการปฏิบัติงานอย+างเปAน ระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ+งเน%นผลการปฏิบัติงานเปAนเลิศ รวมถึงมีการติดตาม 1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต%องใช% ทรัพยากรอย+างประหยัด  เกิดผลิตภาพท่ีคุ%มค+าต+อการลงทุนและบังเกิดประโยชน4สูงสุดต+อส+วนรวม  ท้ังนี้ต%องมีการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวก และลดภาระค+าใช%จ+าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจท่ีล%าสมัยและไม+มีความจําเปAน 



18  ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให%ดีข้ึนอย+างต+อเนื่อง  3) การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ ต%องสามารถ 4) ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได% (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต%องสามารถตอบคําถามและชี้แจงได%เม่ือมีข%อสงสัย รวมท้ังต%องมีการจัดวางระบบการรายงานความก%าวหน%าและผลสัมฤทธิ์ตามเปxา หมาย ท่ีกําหนดไว%ต+อสาธารณะเพ่ือประโยชน4 ในการตรวจสอบและการให%คุณให%โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก%ไขหรือบรรเทาป̂ญหา และผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน  7) ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต%อง ให%บริการอย+างเท+าเทียมกัน ไม+มีการแบ+งแยกด%านชายหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืนๆ อีกท้ังยังต%องคํานึงถึงโอกาสความเท+าเทียมกันของการเข%าถึงบริการ สาธารณะของ กลุ+มบุคคลผู%ด%อยโอกาสในสังคมด%วย  9) การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติ ราชการควรมีการมอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให%แก+ ผู%ปฏิบัติงานในให%บริการได%อย+างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล%วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดสร%างความเชื่อม่ันไว%วาง ใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต%องการของประชาชนผู%รับบริการ และผู%มีส+วนได%ส+วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต+างกันได%อย+างเหมาะสม  8) การมีส+วนร+วมการพยายามแสวงหา/ฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต%องรับฟ̂งความคิดเห็นของประชาชน รวมท้ังเปcดให%ประชาชนมีส+วนร+วมในการรับรู% เรียนรู% ทําความเข%าใจ ร+วมแสดงทัศนะ ร+วมเสนอ ป̂ญหา/ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข%องร+วมคิดแก%ไขป̂ญหาร+วมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และร+วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ต%องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข%อตกลง ร+วมกันระหว+างกลุ+มผู%มีส+วนได%ส+วนเสียท่ีเก่ียวข%อง โดยเฉพาะกลุ+มท่ีได%รับผลกระทบโดยตรงจะต%องไม+มีข%อคัดค%านท่ีหาข%อยุติไม+ ได%ในประเด็นท่ีสําคัญ  5) เปcดเผย โปร+งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต%อง ปฏิบัติงานด%วยความซ่ือสัตย4สุจริต ตรงไปตรงมารวมท้ังต%องมีการเปcดเผยข%อมูลข+าวสารท่ีจําเปAน และเชื่อถือได%ให%ประชาชนได%รับทราบอย+างสมํ่าเสมอ ตลอดจนวางระบบให%การเข%าถึงข%อมูลข+าวสาร ดังกล+าวเปAนไปโดยง+าย  6) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต%องใช% อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข%อบังคับในการปฏิบัติงานอย+างเคร+งครัด ด%วยความเปAนธรรม ไม+เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู%มีส+วนได%ส+วนเสียฝ}ายต+างๆ 



19  ระดับต+างๆ ได%อย+างเหมาะสม รวมท้ังมีการโอนถ+ายบทบาทและภารกิจให%แก+องค4กร ปกครองส+วนท%องถ่ินหรือภาคส+วนอ่ืนๆ ในสังคม บ%านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ซ่ึงได%ระบุถึงหลักธรรมาภิบาลท่ีสําคัญ 6 ประการ ได%แก+  1) หลักนิติธรรม ได%แก+ การตรากฎหมาย กฎข%อบังคับต+างๆ ให%ทันสมัยและเปAนธรรม เปAนท่ียอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร%อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข%อบังคับเหล+านี้ โดยถือว+าเปAนการปกครองภายใต%กฎหมายมิใช+ตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล  3) หลักความคุ%มค+า ได%แก+ การบริหารจัดการและใช%ทรัพยากรท่ีมีจํากัด เพ่ือให%เปAนประโยชน4สูงสุดแก+ส+วนรวม โดยรณรงค4ให%คนไทยมีความประหยัดใช%ของอย+างคุ%มค+า สร%างสรรค4สินค%า และบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข+งขันได%ในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   4) หลักความรับผิดชอบ ได%แก+ การตระหนักในสิทธิหน%าท่ีความสํานึกใน ความรับผิดชอบต+อสังคม การใส+ใจป̂ญหาสาธารณะของบ%านเมืองและกระตือรือร%นในการแก%ป̂ญหา ตลอดจนการเคารพในความเห็นท่ีแตกต+าง และความกล%าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน  5) หลักความโปร+งใส ได%แก+ การสร%างความไว%วางใจซ่ึงกันและกันของคนใน ชาติ  I - Integrity ซ่ือสัตย4และกล%ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต%อง   A - Activeness ทํางานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ   M - Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม   R - Responsiveness คํานึงถึงประโยชน4สุขของประชาชนเปAนท่ีตั้ง   E - Efficiency มุ+งเน%นประสิทธิภาพ   A - Accountability ตรวจสอบได%   D - Democracy ยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย  Y - Yield มุ+งผลสัมฤทธิ์ รัชนา ภักดีจิตต4 (2557) กล+าวถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าด%วยการบริหารกิจการ10) คุณธรรมจริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต%องมีจิตสํานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน%าท่ีให%เปAน ไปอย+างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมท้ังยึดม่ันในค+านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู%ดํารง ตําแหน+งทางการเมืองและเจ%าหน%าท่ีของรัฐประมวลจริยธรรมข%าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณ วิชาชีพ ตลอดจน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค4ของระบบราชการไทย 8 ประการ (I AM READY) ได%แก+  2) หลักคุณธรรม ได%แก+  การยึดม่ันในความถูกต%องดีงาม โดยรณรงค4ให%เจ%าหน%าท่ีของรัฐยึดหลักนี้ในการปฏิบัติหน%าท่ีให%เปAนตัวอย+างแก+สังคมและส+งเสริมสนับสนุนให% ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร%อมกัน เพ่ือให%คนไทยมีความซ่ือสัตย4 จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเปAนนิสัยประจําชาติ 



20  โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององค4กรทุกวงการ ให%มีความโปร+งใส มีการเปcดเผยข%อมูลข+าวสาร      ท่ีเปAนประโยชน4อย+างตรงไปตรงมาด%วยภาษาท่ีเข%าใจง+าย ประชาชนเข%าถึงข%อมูลข+าวสารได%สะดวกและมีกระบวนการให%ประชาชนตรวจสอบความถูกต%องชัดเจนได%  6) หลักการมีส+วนร+วม ได%แก+ การเปcดโอกาสให%ประชาชนมีส+วนร+วมรับรู% และเสนอความเห็นในการตัดสินใจป̂ญหาสําคัญของประเทศ ไม+ว+าด%วยการแจ%งความเห็น การไต+ สวนสาธารณะ การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ สรุปได%ว+า จากการศึกษาและทบทวนองค4ประกอบท่ีสําคัญของการบริหารงานตามหลัก  ธรรมาภิบาล ตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล+าวมาข%างต%นนั้น ได%นํามาประยุกต4ใช%ในองค4การต+างๆ เช+นเดียวกันกับ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาจะต%องสร%างการบริหารจัดการและการปฏิบัติการพยาบาลท่ีดี ท่ีเหมาะสมกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให%เจ%าพนักงานทุกคนเกิดการรับรู% ท่ีดีถูกต%อง ส+งผลต+อการนําพาองค4การให%ก%าวหน%า และดําเนินงานได%อย+างมีประสิทธิภาพก+อให%เกิดความยั่งยืน โดยการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช%ในการบริหารจัดการในทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 2.2 แนวคิดเก่ียวกับบทบาทของเจ�าหน�าท่ีราชทัณฑ(  กรมราชทัณฑ4เปAนหน+วยงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงเปAนองค4กรภาครัฐท่ีมีหน%าท่ี รับผิดชอบในการปฏิบัติต+อผู%กระทําผิดโดยใช%ระบบเรือนจํา (Custodial Sentence) ซ่ึงเปAนการตอบสนองต+อวัตถุประสงค4ของการลงโทษ (Objectives of Punishment) ในหลายประการด%วยกัน ต้ังแต+การแก%แค%นทดแทน (Retribution) การข+มขู+ยับยั้ง (Deterrence) ท้ังแบบท่ัวไปคือ การลงโทษผู%กระทําผิดเพ่ือยับยั้งมิให%ผู%อ่ืนกระทําตามและเกรงกลัวท่ีจะ กระทําผิด รวมท้ังการข+มขู+ยับยั้งเฉพาะราย ซ่ึงเปAนการลงโทษตัวผู%กระทําผิดโดยตรงเพ่ือให%เกิดความเกรงกลัวและไม+กล%ากระทําผิดอีกในอนาคต ขณะเดียวกันการจําคุกยังเปAนการตัดโอกาสในการกระทําผิด (Incapacitation) โดยแยกผู%กระทําผิดออกจากสังคมเพ่ือมิให%สามารถก+อความเดือดร%อนต+อสังคมได%อีก แต+การแยกผู%กระทําผิดออกจากสังคมโดยวิธีการจําคุกนั้นเปAนเพียงการแยกออกจากสังคมชั่วคราว เนื่องจากผู%กระทําผิดเหล+านี้ต%องพ%นโทษและกลับไปใช%ชีวิตอยู+ร+วมกับผู%อ่ืนในสังคม ดังนั้นการปฏิบัติต+อผู%ต%องขังในเรือนจําจึงมีการปรับเปลี่ยนจากวิธีการท่ีเน%นเพียงการควบคุมอย+างเดียวมาเปAนการควบคุมพร%อมกับการแก%ไขฟ~�นฟูผู%กระทําผิด (Rehabilitation) ซ่ึงป̂จจุบันถือเปAนภารกิจสําคัญท่ีกรมราชทัณฑ4ใช%เปAนแนวทางในการปฏิบัติต+อผู%กระทําผิด เห็นได%จากพันธกิจ (Mission) ของกรมราชทัณฑ4 ท่ีสําคัญ 2 ประการ ได%แก+   (1) ควบคุม ผู%ต%องขังอย+างมืออาชีพ     (2) แก%ไขและพัฒนาพฤตินิสัยให%เปAนพลเมืองท่ีมีคุณประโยชน4ต+อการพัฒนาประเทศ  การทํางานของเจ%าหน%าท่ีราชทัณฑ4มี ลักษณะท่ีแตกต+างจากข%าราชการหน+วยงานอ่ืน ๆ อีกท้ัง 



21  ต%องมีความรู%เฉพาะด%าน และการใช%ทักษะในการทํางานท่ีหลากหลาย ซ่ึงต%องสร%างความเปAนมืออาชีพในการทํางานให%บรรลุผลตามพันธกิจของกรม ราชทัณฑ4ท่ีกําหนดไว%เม่ือเปรียบเทียบกับในประเทศ   ท่ีพัฒนาแล%วจะเห็นได%ว+า กระบวนการยุติธรรมของแต+ละประเทศสามารถตอบสนองในด%านการควบคุม ปxองกัน ปราบปรามอาชญากรรม และการแก%ไขฟ~�นฟูผู%กระทําผิดให%กลับสู+สังคม และอยู+ร+วมกับสังคมได% อย+างเปAนปกติสุข โดยไม+หวนกลับไปกระทําความผิดซํ้าอีกได%อย+างมีประสิทธิภาพ และจะตระหนักถึงการให%ความคุ%มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปAนสิ่งสําคัญ ด%วยการเน%นการอํานวย ความยุติธรรมให%แก+ประชาชนด%านความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประหยัด ซ่ึงเกิดจากการสร%างความเปAนมืออาชีพจากท่ีกล+าวมาข%างต%น นับเปAนป̂ญหาสําคัญของเจ%าหน%าท่ีราชทัณฑ4ต้ังแต+การรับสมัครบุคคลเข%ามาปฏิบัติหน%าท่ียังไม+มีการกําหนดคุณสมบัติท่ีชัดเจน ยกตัวอย+างเช+น วุฒิการศึกษาได%มีการกําหนดว+า ตําแหน+งในสายวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รับสมัคร ปริญญาตรีทุกสาขาเปAนต%น   ภารกิจและอํานาจหน�าท่ีของกรมราชทัณฑ(  กรมราชทัณฑ4มีภารกิจเก่ียวกับการควบคุม และแก%ไขพฤตินิสัยผู%ต%องขังโดยมุ+งพัฒนาเปAนองค4กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย4 เพ่ือแก%ไข ฟ~�นฟูผู%ต%องขังให%กลับตนเปAนพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี ไม+หวนกลับมากระทําผิดซํ้าได%รับการพัฒนาทักษะฝ\มือในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต และสามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอกได%อย+างปกติโดยสังคมให%การยอมรับ มีอํานาจหน%าท่ีดังต+อไปนี้   1. ปฏิบัติต+อผู%กระทําผิดให%เปAนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งตามกฎหมาย โดยดําเนินการตามกฎหมายว+าด%วยการราชทัณฑ4และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข%อง   2. กําหนดแนวทางปฏิบัติต+อผู%ต%องขังให%สอดคล%องกับกฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยา และหลักทัณฑวิทยา ตลอดจนข%อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติต+อผู%ต%องขัง และข%อเสนอแนะในเรื่องท่ีเก่ียวข%องขององค4การสหประชาชาติ   3. ดําเนินการเก่ียวกับการสวัสดิการและการสงเคราะห4แก+ผู%ต%องขัง   4. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให%เปAนอํานาจหน%าท่ีของกรมราชทัณฑ4 หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย สรุปได%ว+า การทํางานของเจ%าหน%าท่ีราชทัณฑ4มี ลักษณะท่ีแตกต+างจากข%าราชการหน+วยงานอ่ืนๆ อีก ท้ัง ต%องมีความรู%เฉพาะด%านและการใช%ทักษะในการทํางานท่ีหลากหลายซ่ึงต%องสร%างความเปAนมืออาชีพในการทํางานให%บรรลุผลตามพันธกิจ ของกรมกรมราชทัณฑ4มีภารกิจเก่ียวกับการควบคุม และแก%ไขพฤตินิสัยผู%ต%องขังโดยมุ+งพัฒนาเปAนองค4กร  พัฒนาทรัพยากรมนุษย4  เพ่ือแก%ไขฟ~�นฟูผู%ต%องขังให%กลับตนเปAนพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี ไม+หวนกลับมากระทําผิดซํ้าได%รับการพัฒนาทักษะฝ\มือในการประกอบอาชีพท่ีสุจริตและสามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอกได%อย+างปกติโดยสังคมให%การยอมรับ 



22  2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 2.3.1 งานวิจัยในประเทศ  เทียมจิต จันทรภูมี (2550) ศึกษาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในองค4การพยาบาล โดยใช%เทคนิคทรงลักษณ4 ณ นคร (2555) ได%ศึกษาการพัฒนาแบบประเมินธรรมาภิบาลในองค4การพยาบาล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค4เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินธรรมาภิบาลในองค4การ พยาบาลวิธีดําเนินการวิจัยแบ+งเปAน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 พัฒนาแบบประเมินธรรมาภิบาลใน องค4การพยาบาล ใช%แนวคิดพัฒนาแบบประเมิน Burns และ Grove (2001) กลุ+มตัวอย+าง ประกอบด%วย กลุ+มผู%เชี่ยวชาญด%านธรรมาภิบาล จํานวน 5 คน และกลุ+มผู%บริหารทางการพยาบาล จํานวน 258 คน รวบรวมข%อมูลด%วยการตอบแบบประเมิน และนําข%อมูลท่ีได%วิเคราะห4องค4ประกอบ เชิงสํารวจ ระยะท่ี 2 ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินธรรมาภิบาลในองค4การพยาบาล โดยรวบรวม ข%อมูลจากกลุ+มผู%บริหารทางการพยาบาล จํานวน 252 คน นําข%อมูลท่ีได%ตรวจสอบความตรงเชิง โครงสร%างใช%การวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยัน และความเท่ียงใช%สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค ผลการวิจัยสรุปได%ว+า แบบประเมินธรรมาภิบาลในองค4การพยาบาล ประกอบด%วย 5 องค4ประกอบ หลัก ได%แก+ 1) ด%านคุณธรรมและจริยธรรม 2) ด%านประสิทธิผล 3) ด%านความโปร+งใส 4) ด%านการการ วิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) กลุ+มตัวอย+างคือ ผู%เชี่ยวชาญจํานวน 18 คน คัดเลือกแบบ เฉพาะเจาะจงและแบบบอกต+อวิธีดําเนินการวิจัยประกอบด%วย 3 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนท่ี 1 สัมภาษณ4 ผู%เชี่ยวชาญเก่ียวกับตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในองค4การพยาบาล นําข%อมูลท่ีได%มาวิเคราะห4เนื้อหา ได% องค4ประกอบหลักของธรรมาภิบาลในองค4การพยาบาล 6 องค4ประกอบ ข้ันตอนท่ี 2 นําข%อ มูล ท่ีได%มา สร%างแบบสอบถาม เพ่ือให%ผู%เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด ธรรมาภิบาลในองค4การพยาบาล ลักษณะแบบสอบถามเปAนมาตราส+วนประมาณค+า 5 ระดับ จากระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ถึงระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมน%อยท่ีสุดนําข%อมูลท่ีได% จากรอบท่ี 2 มาวิเคราะห4ข%อมูลข้ันตอนท่ี 3 ส+งแบบสอบถามกลับไปให%ผู%เชี่ยวชาญ ยืนยันความคิดเห็นท่ีให%ไว%ในการตอบแบบสอบถามรอบท่ี 2 จากนั้นนําข%อมูลมาวิเคราะห4โดยใช%เกณฑ4 เดียวกับการวิเคราะห4ข%อมูลรอบท่ี 2 สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในองค4การพยาบาล ผลการวิจัยพบว+า ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในองค4การพยาบาล ประกอบด%วย 40 ตัวชี้วัด ตามองค4 ประกอบ 6 ด%าน คือ 1) หลักความรับผิดชอบ ประกอบด%วย 8 ตัวชี้วัด 2) หลักการมีส+วนร+วม ประกอบด%วย 5 ตัวชี้วัด 3) หลักความโปร+งใส ประกอบด%วย 7 ตัวชี้วัด 4) หลักคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบด%วย 7 ตัวชี้วัด5) หลักนิติธรรม ประกอบด%วย 6 ตัวชี้วัด และ 6) หลักความคุ%มค+า ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด%วย 7 ตัวชี้วัด  



23  บริหารทรัพยากรบุคคล 5) ด%านคุณภาพการบริการพยาบาล และคุณภาพด%านความเท่ียงของแบบ ประเมินท้ังฉบับ พบว+า ได%ค+าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเท+ากับ 97 และค+าความเท่ียงตามรายด%าน พบว+า ด%านคุณธรรมและจริยธรรม เท+ากับ 94 ด%านประสิทธิผล เท+ากับ 92 ด%านความโปร+งใส เท+ากับ 91 ด%านการบริหารทรัพยากรมนุษย4 เท+ากับ 93 และด%านคุณภาพการบริการพยาบาล เท+ากับ 81 วีระศักด์ิ อุดมเดชาเวทย4 (2556) ได%ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู%บริหาร สาธารณสุขระดับอําเภอ อําเภอท+าอุเทน จังหวัดนครพนม ประชากรและกลุ+มตัวอย+างท่ีใช%ประกอบ การศึกษาได%แก+ผู%อํานวยกรส+งเสริมสุขภาพตําบล เจ%าหน%าท่ีสาธารณสุขประจําโรงพยาบาลส+งเสริม สุขภาพตําบล สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอท+าอุเทน จํานวน 64 คน ใช%แบบสอบถามเปAน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข%อมูล สถิติท่ีใช%ในการวิเคราะห4ข%อมูลประกอบด%วย ค+าเฉลี่ย ร%อยละ    ค+าเบียงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบ t-test และการวิเคราะห4ความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One -Way ANOVA) ผลการศึกษาพบว+า 1) สภาพและป̂ญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ ผู%บริหารสาธารณสุขระดับอําเภอ อําเภอท+าอุเทน โดยผู%อํานวยการโรงพยาบาลส+งเสริมสุขภาพตําบล และเจ%าหน%าท่ีสาธารณสุขประจําโรงพยาบาลส+งเสริมสุขภาพตําบลมีความคิดเห็นต+อสภาพการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู%บริหารสาธารณสุขระดับอําเภอ อําเภอท+าอุเทน จังหวัด นครพนมท้ัง 6 ด%านโดยรวมอยู+ในระดับมาก 2) ผู%อํานวยการโรงพยาบาลส+งเสริมสุขภาพตําบลและ เจ%าหน%าท่ีสาธารณสุขประจําโรงพยาบาลส+งเสริมสุขภาพตําบลท่ีมีประสบการณ4ในการทํางานต+างกันมี ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู%บริหารสาธารณสุขระดับอําเภอ อําเภอท+าอุเทน จังหวัดนครพนม แตกต+างกันอย+างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ศรัณยา นิลประยูร และ พิสิษฐ4 จอมบุญเรือง (2558) ทําการศึกษาระดับการนําหลัก     ธรรมาภิบาลมาใช%ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบางประมุง อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค4 ตามการรับรู%ของประชาชน กลุ+มตัวอย+างท่ีใช%ในการศึกษาครั้งนี้ คือประชาชนท่ีอาศัยในเขตเทศบาล ตําบลบางประมุง ท่ีมีอายุ ต้ังแต+ 18 ป\ ข้ึนไป จานวน 400 คนผลการวิจัยพบว+า การเปรียบเทียบการ นําหลักธรรมาภิบาลมาใช%ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบางประมุง ตามการรับรู%ของประชาชน พบว+า ประชาชนท่ีมีเพศอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาท่ีอาศัยในพ้ืนท่ี แตกต+างกันมีการ รับรู%ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช%ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลบางประมุงแตกต+างกัน ภาณุทัตต4 จู%สกุล (2559) ศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกลุ+ม บริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปAนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข%อมูลจากกลุ+มตัวอย+าง 145 ตัวอย+าง ผลการศึกษา พบว+า บุคลากรกลุ+มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยู+ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปAนหลักต+างๆ พบว+า อยู+ในระดับสูงมาก 4 หลัก คือ หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักความ คุ%มค+า และอยู+ใน



24   2.3.2 งานวิจัยต+างประเทศ Tahar L, Rim H., Amira H., Osama M. (2015) ได%ทําการศึกษาเรื่อง Necessity of ระดับมาก 2 หลัก คือ หลักการมีส+วนร+วม และหลักความโปร+งใส และผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร  กลุ+มบริหารงานบุคคล  สํานัก  บริหารกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จําแนกตามสภาพประชากร ซ่ึงประกอบด%วยเพศ ระดับการศึกษา ประเภทการจ%าง  และรายได%  พบว+า  1)  บุคลากรกลุ+มบริหารงานบุคคล  สํานักบริหาร  กลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ท่ีมีการศึกษาต+างกันมีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  ท่ีไม+ต+างกัน   2) บุคลากรกลุ+มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีมี ประเภทการจ%างต+างกัน  มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีต+างกัน และ 3) บุคลากรกลุ+ม บริหารงาน บุคคล  สํานักบริหารกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ท่ีมีรายได%ต+างกันมีการ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีไม+ต+างกัน อนุรัก ใจป̂นทา วิทยา เจริญศิริ และศักด์ิพงษ4 หอมหวน (2560) ศึกษาเรื่อง การบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของเรือนจําจังหวัดมหาสารคาม กลุ+มตัวอย+างในการวิจัยครั้งนี้ ได%แก+ บุคลากรเรือนจําจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 80 คน เครื่องมือท่ีใช%ในการศึกษาเปAนแบบสอบถามมาตราส+วนประมาณค+า 5 ระดับและแบบสัมภาษณ4เชิงโครงสร%าง ซ่ึงมีค+าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เท+ากับ 0.92 ใช%สถิติวิเคราะห4ข%อมูล ได%แก+ การแจกแจงความถ่ี (Frequency)  ร%อยละ (Percentage) ค+าเฉลี่ย (Mean) ส+วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ      t-test (Independent Sample) และ F-test (One Way ANOVA) กําหนดนัยสําคัญทาง สถิติท่ีระดับ .05 กรณีพบความแตกต+าง ใช%การเปรียบเทียบความแตกต+าง รายคู+ ด%วยวิธีการของ LSD ผลการวิจัยพบว+าความคิดเห็นของ บุคลากรท่ีมีต+อการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ของเรือนจําจังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวมอยู+ในระดับมากเม่ือพิจารณาเปAน รายด%านพบว+า ระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต+อการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ของเรือนจําจังหวัดมหาสารคาม ด%านความ โปร+งใสมีค+าเฉลี่ยมากเปAนลําดับแรกรองลงมาหลักคุณธรรมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ%มค+า โดยบุคลากรท่ี ท่ีมีเพศและประเภท บุคลากรต+างกันพบว+า แตกต+างกันอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 Changing Modes of the Traditional Hospital Governance โดยวัตถุประสงค4หลักของงานวิจัย นี้คือ การแสดงให%เห็นถึงความจําเปAนของการเปลี่ยนรูปแบบของการกํากับดูแลโรงพยาบาลแบบ ด้ังเดิมมาเปAนรูปแบบใหม+ของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี นําไปสู+สิ่งท่ีแท%จริงของความคิดริเริ่มและเพ่ิม ขีดความสามารถของผู%ประกอบการโรงพยาบาล องค4การท่ีได%รับการปรับปรุงมีโอกาสท่ีจะมีส+วนร+วม ในการบูรณาการท่ีแท%จริงมีการบริหารจัดการท่ีแตกต+างกัน และความสมานฉันท4ของวัฒนธรรมจะ



25  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรและการปรับปรุงคุณภาพของการดูแลท่ีมีจุดมุ+งหมายเพ่ือให% การเกิดบริการท่ีดี ท่ีจะทําให%การทํางานของระบบโรงพยาบาลได%เร็วข้ึนและดีกว+าเดิม ผลการศึกษา พบว+า การกํากับดูแลโรงพยาบาล สามารถกําหนดระบบในการพัฒนาและการปฏิบัติท่ีช+วยผู%มีส+วนได%ส+วนเสีย เชื่อมโยงกับกลยุทธ4การเปลี่ยนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพ มีการสร%างความไว%วางใจและความ เปAนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน โดยใช%หลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล ซ่ึงเปAนการออกแบบองค4การการ ดูแลสุขภาพ และการแบ+งป̂นความรับผิดชอบและอิทธิพลระหว+างหน+วยงานต+างๆรวมถึงระบบและ กลไกการผลิต การเผยแพร+ข%อมูล การระดมทุนขององค4การและผู%เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลธรรมาภิบาล ให%ความสําคัญสูงสุดในการทํากิจกรรมทางคลินิกโดยมีเง่ือนไขว+าทุกอย+างจะทําอย+างต+อเนื่องเพ่ือ ปรับปรุงคุณภาพของการบริการท่ีให%แก+ผู%ป}วย สร%างมาตรฐานสูงสุดของการปฏิบัติทางคลินิก Kohler and Martinez (2015) ศึกษาเก่ียวกับ ระบบบริการสุขภาพแบบมีส+วนร+วม และ ธรรมาภิบาล ในประเทศบราซิล รัฐบาลบราซิล สร%างการมีส+วนร+วมของคณะกรรมการสภาสุขภาพ (PHCs) เพ่ือให%ประชาชนมีส+วนร+วมในกระบวนการ และนโยบาย สาธารณสุข ประชาชนส+วนใหญ+ สามารถเข%าบริการบริการสุขภาพ และมีส+วนร+วมในการตรวจสอบผลลัพธ4ทางสุขภาพ การศึกษาครั้งนี้ เปAนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณ4แบบถึงโครงสร%าง (semi-structured interviews ) ในสมาชิกสภาสุขภาพ ใช%วิธีการสุ+มตัวอย+างแบบเฉพาะเจาะจง 8 เทศบาล 7 รัฐ สมาชิกสภาถูกสัมภาษณ4ในภาษาโปรตุเกสผ+านทางโทรศัพท4ในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมของป\ 2013 นําข%อมูลท่ีได%จากการสัมภาษณ4มาวิเคราะห4โดยใช%โดยใช%ฐานข%อมูลของ ( SIACS ) เพ่ือ ตรวจสอบยืนยัน ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ4 ผลการวิจัยพบว+า ระบบการจัดการท่ีดีหรือธรรมา    ภิบาล ของคณะกรรมการสภาสุขภาพยังมีความล+าช%า เก่ียวกับวาระการประชุม การเปAนผู%นําใน การตัดสินใจ ขาด การฝ�กอบรมของสมาชิกสภาสุขภาพ สมาชิกสภาสุขภาพขาดความโปร+งใส ขาดแนวทางการตรวจสอบ ขาดการสนับสนุนจากรัฐบาล ข%อเสนอแนะคือจะต%องมี การทบทวน โครงสร%างของการกํากับดูแล กระบวนการ การเปAนสมาชิกสภาสุขภาพ  



บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย  การวิจัยเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค%เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน/ง และประสบการณ%ทํางาน เป0นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซ่ึงผูAวิจัยไดAดําเนินการตามข้ันตอนดังต/อไปนี้ 1. ประชากร 2. เครื่องมือท่ีใชAในการเก็บรวบรวมขAอมูล 3. ข้ันตอนการสรAางเครื่องมือวิจัย 4. การเก็บรวบรวมขAอมูล 5. การวิเคราะห%ขAอมูล 6. สถิติท่ีใชAในการวิเคราะห%ขAอมูล 1.1 ประชากร 1.2 เครื่องมือท่ีใช ในการเก็บรวบรวมข อมูล การวิจัยครั้งนี้ เป0นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นเครื่องมือท่ีใชAในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดAวย ประชากรท่ีใชAในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ บุคลากรทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา ประกอบดAวย ขAาราชการ พนักงานราชการ และลูกจAาง จํานวน 136 คน     (ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา, 2562)  ในการศึกษาครั้ งนี้ ใชAแบบสอบถามเป0นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขAอมูล โดยใชAแบบสอบถามแบ/งเป0น 3 ข้ันตอน ดังนี้  ตอนท่ี 1 ขAอมูลส/วนบุคคล ไดAแก/ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน/ง และประสบการณ%ทํางาน ลักษณะขAอคําถามมีท้ังเป0นแบบเติมคําลงในช/องว/างและแบบใหAเลือก (Checklist)   ตอนท่ี 2 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประกอบไปดAวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร/งใส หลักการมีส/วนร/วม 



27    ซ่ึงมีเกณฑ%การแปลความหมายของคะแนน จากสูตรคํานวณระดับการใหAคะแนนเฉลี่ยในแต/ละระดับชั้น โดยใชAสูตรคํานวณช/วงความกวAางของชั้น ดังนี้ (ศิริลักษณ% สุวรรณวงศ%, 2557)    ความกวAางของอันตรภาคชั้น  =    คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด                           จํานวนชั้น        =    5 - 1                            5        =    0.80     คะแนน 4.21-5.00    หมายถึง ความมีธรรมาภิบาลมากท่ีสุด     คะแนน 3.41-4.20    หมายถึง ความมีธรรมาภิบาลมาก     คะแนน 2.61-3.40    หมายถึง ความมีธรรมาภิบาลปานกลาง    คะแนน 1.81-2.60    หมายถึง ความมีธรรมาภิบาลนAอย    คะแนน 1.00-1.80    หมายถึง ความมีธรรมาภิบาลนAอยท่ีสุด    ตอนท่ี 3 เป0นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นและขAอเสนอแนะ โดยเป0นคําถามท่ีมีลักษณะเป0นแบบปลายเปZด (Open-End) 1.3 ข้ันตอนการสร างเครื่องมือวิจัย 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัย ท่ีเ ก่ียวขAอง แลAวนําผลการศึกษามาสรAางแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารย%ท่ีปรึกษา 2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรAางเครื่องมือ 3. สรAางเครื่องมือในการวิจัย หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุAมค/า ซ่ึงประกอบดAวยขAอคําถามจํานวน 35 ขAอ โดยเป0นคําถามเชิงบวกท้ังหมด มีลักษณะเป0นมาตรประมาณค/า (Rating Scale)  5 ระดับ ตามหลักของ Likert Scale (ศิริลักษณ% สุวรรณวงศ%, 2557) สําหรับการวัดระดับความคิดเห็นจะมีระดับการวัดดังนี้   ระดับความมีธรรมาภิบาลมากท่ีสุด  มีค/าคะแนนเป0น 5   ระดับความมีธรรมาภิบาลมาก   มีค/าคะแนนเป0น 4   ระดับความมีธรรมาภิบาลปานกลาง  มีค/าคะแนนเป0น 3   ระดับความมีธรรมาภิบาลนAอย   มีค/าคะแนนเป0น 2   ระดับความมีธรรมาภิบาลนAอยท่ีสุด  มีค/าคะแนนเป0น 1 การสรAางเครื่องมือ ผูAวิจัยไดAดําเนินการสรAางเครื่องมือท่ีใชAในการวิจัยเป0นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ%โดยมีข้ันตอนการสรAางแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ%ตามลําดับดังนี้ 



28  4. เสนอร/างเครื่องมือต/ออาจารย%ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหAขAอเสนอแนะ 5. นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแลAวเสนอใหAผูAเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) หรือความสอดคลAองระหว/างขAอความท่ีเขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพท%ท่ีกําหนดไวA โดยหาค/าดัชนีความสอดคลAอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยเกณฑ%การตัดสินค/า IOC ถAามีค/า 0.50 ข้ึนไป แสดงว/าขAอคําถามนั้นวัดไดAตรงจุดประสงค% หรือตรงตามเนื้อหานั้น แสดงว/า ขAอคําถามขAอนั้นใชAไดA (ปราณี หลําเบ็ญสะ, 2559) 6. นําเครื่องมือไปทดลองใชA (Try out) กับประชากรท่ีไม/ใช/กลุ/มตัวอย/างจํานวน 30 คน แลAวนําผลการทดลองมาใชAคํานวณเพ่ือหาค/าความเท่ียง (Reliability) ดAวยวิธีการหาค/าโดยใชAสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟmา (α) ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท/ากับ 0.70 7. นําเครื่องมือท่ีทดลองใชAแลAวเสนอท่ีอาจารย%ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือใหAถูกตAองสมบูรณ%และจัดพิมพ%แบบสอบถามฉบับสมบูรณ%เก็บรวบรวมขAอมูลต/อไป 1.4 การเก็บรวบรวมข อมูล ผูAวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขAอมูลตามแนวทางท่ีใชAในการวิจัยครั้งนี้คือการเก็บรวบรวมปริมาณโดย 1. ขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวผูAวิจัยจากคณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห/งแปซิฟZค ถึงผูAอํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา เพ่ือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขAอมูลจากบุคลากรทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ท่ีเป0นกลุ/มตัวอย/าง 2. จัดเก็บและรวบรวมขAอมูลจากบุคลากรทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ท่ีเป0นกลุ/มตัวอย/าง 3. นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาทําการตรวจสอบความสมบูรณ%จนครบตามจํานวนแลAวนําไปวิเคราะห%ขAอมูลต/อไป 1.5 การวิเคราะห+ข อมูล 1.  วิเคราะห%ค/าสถิติพ้ืนฐาน ขAอมูลลักษณะส/วนบุคคลของกลุ/มตัวอย/างและตัวแปรท่ีไดAจากการเก็บรวบรวมเพ่ือใหAทราบลักษณะของการแจกแจงตัวแปรแต/ละตัวเป0นการวิเคราะห%โดยใชAสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรแต/ละตัวท่ีใชAในการศึกษา การวิเคราะห%ในส/วนนี้ใชAโปรแกรมสําเร็จรูป  2.  การวิเคราะห%สถิติเชิงอนุมาน ผูAวิจัยไดAใชAสถิติการวิเคราะห%เพ่ือทดสอบความมีอิทธิพลหรือการส/งผลต/อกันระหว/างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 



29  1.6 สถิติท่ีใช ในการวิเคราะห+ข อมูล 1. 2. การส/งผลต/อกันระหว/างตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตามและเพ่ือทดสอบเปรียบเทียบตัวแปรอิสระดังกล/าวแต/ละตัวมีต/อตัวแปรตามดังนั้นสถิติท่ีใชAคือ การวิเคราะห%ความแปรปรวน (One-Way การวิเคราะห%สถิติเชิงอนุมาน ผูAวิจัยไดAใชAสถิติการวิเคราะห%เพ่ือทดสอบความมีอิทธิพลหรือ ANOVA)    วิเคราะห%ค/าสถิติพ้ืนฐาน ใชAสถิติพ้ืนฐานคือ ค/าความถ่ี (Frequency) ค/าเฉลี่ย (Mean) และค/าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของตัวแปรแต/ละตัวท่ีใชAในการศึกษา  



บทที่ 4 ผลการวิจัย  การวิจัยเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ใช#การวิเคราะห%ข#อมูลเพ่ือการอธิบายและการทดสอบสมมติฐานท่ีเก่ียวข#องกับตัวแปรแต+ละตัว ซ่ึงข#อมูลดังกล+าวผู#วิจัยได#เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามท่ีมีคําตอบครบถ#วนสมบูรณ% จํานวนท้ังสิ้น 136 ชุด คิดเป7นอัตราการตอบกลับร#อยละ 100 มีการตอบแบบสอบถามท่ีใช#การได#มีจํานวน136 ชุด และนํามาประมวลผลด#วยโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูปโดยผลการวิเคราะห%แบ+งออกเป7นส+วนๆดังนี้ ตอนท่ี 1 ข#อมูลส+วนบุคคลของผู#ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ข#อมูลเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ตอนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน  4.1 ข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม  การวิเคราะห%ข#อมูลส+วนบุคคลของผู#ตอบแบบสอบถาม ใช#สถิติเชิงพรรณนา ได#แก+ การแจกแจงความถ่ีค+าร#อยละเพ่ืออธิบายถึงลักษณะท่ัวไปของตัวแปรข#อมูลท่ัวไปของผู#ตอบแบบสอบถามซ่ึงประกอบด#วยเพศอายุระดับการศึกษาตําแหน+ง และประสบการณ%ในการทํางาน  ตารางท่ี 4.1 จํานวนและร#อยละของผู#ตอบแบบสอบถาม  ป"จจัยส�วนบุคคล จํานวน (คน) ร�อยละ อายุ   20-30  ป? 27 19.9 31-40  ป? 41 30.1 41-50  ป? 39 28.7           50  ป?ข้ึนไป 29 21.3 รวม 136 100.0    



31   ตารางท่ี 4.1 (ต+อ) จํานวนและร#อยละของผู#ตอบแบบสอบถาม  ป"จจัยส�วนบุคคล จํานวน (คน) ร�อยละ ระดับการศึกษา   ตํ่ากว+าปริญญาตรี 55 40.4 ปริญญาตรี 77 56.6 สูงกว+าปริญญาตรี 4 2.9 รวม 136 100.0 ตําแหน�ง   ข#าราชการ 114 83.8 พนักงานราชการ 17 12.5 ลูกจ#างประจํา 3 2.2 ลูกจ#างชั่วคราว 2 1.5 รวม 136 100.0 ประสบการณ0ในการทํางาน   1 – 3 ป? 29 21.3 4 – 6 ป? 29 21.3 7 – 9 ป? 40 29.4 10 ป? ข้ึนไป 38 27.9 รวม 136 100.0  ผลการศึกษาข#อมูลส+วนบุคคลของผู#ตอบแบบสอบถามพบว+า ส+วนใหญ+มีอายุ 31-40 ป? จํานวน 41 คน คิดเป7นร#อยละ 30.1 รองลงมาอายุ 41-50 ป? จํานวน 39 คน คิดเป7นร#อยละ 28.7 อายุ 50 ป? ข้ึนไป จํานวน 29 คน คิดเป7นร#อยละ 21.3 และอายุ 20-30 ป? จํานวน 27 คน คิดเป7นร#อยละ 19.9 ระดับการศึกษาส+วนใหญ+มีการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 77 คน คิดเป7นร#อยละ 56.6 รองลงมาตํ่ากว+าปริญญาตรี จํานวน 55 คน คิดเป7นร#อยละ 40.4 และการศึกษาสูงกว+าปริญญาตรี จํานวน 4 คน คิดเป7นร#อยละ 2.9 ส+วนใหญ+มีตําแหน+งข#าราชการ จํานวน 114 คน คิดเป7นร#อยละ 83.8 รองลงมา พนักงานราชการ 17 คน คิดเป7นร#อยละ 12.5 ลูกจ#างประจํา จํานวน 3 คน คิดเป7น



32  ร#อยละ 2.2 และลูกจ#างชั่วคราว จํานวน 2 คน คิดเป7นร#อยละ 1.5 มีประสบการณ%ในการทํางาน        7 – 9 ป? จํานวน 40 คน คิดเป7นร#อยละ 29.4 ประสบการณ% 10 ป? ข้ึนไป จํานวน 38 คน คิดเป7นร#อยละ 27.9 ประสบการณ% 1-3 ป? และ 4-6 ป? จํานวน 29 คน คิดเป7นร#อยละ 21.3  4.2 ข�อมูลเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา  การวิเคราะห%การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาของผู#ตอบแบบสอบถามใช#สถิติเชิงพรรณนาได#แก+ค+าเฉลี่ย (μ) ส+วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และการแปรผลเพ่ืออธิบายถึงข#อมูลข#อมูลเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาสรุปได#ตามตารางและคําอธิบายต+อไปนี้  ตารางท่ี 4.2 ค+าเฉลี่ย (μ) และส+วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ค�าเฉล่ีย                 (μ) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(σ) ระดับ 1. หลักนิติธรรม   3.71 .340 มาก 2. หลักคุณธรรม 3.61 .771 มาก 3. หลักความโปร+งใส 3.58 .623 มาก 4. หลักการมีส+วนร+วม 3.56 .337 มาก 5. หลักความรับผิดชอบ 3.53 .413 มาก 6. หลักความคุ#มค+า 3.54 .397 มาก รวม 3.60 .328 มาก  จากผลการศึกษาพบว+าการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาในภาพรวมซ่ึงอยู+ในระดับมาก (μ =3.60) และเม่ือพิจารณาเป7นรายด#านพบว+าด#านท่ีมีค+าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเป7นอันดับแรกได#แก+ด#านหลักนิติธรรม (μ =3.71) รองลงมาคือด#านหลักคุณธรรม (μ =3.61) ถัดมาด#านหลักความโปร+งใส (μ =3.58) ถัดมาด#านหลักการมีส+วนร+วม (μ =3.56) ถัดมาด#านหลักความคุ#มค+า (μ =3.54 )และมีหลักความรับผิดชอบ (μ =3.53) ตามลําดับ    



33  ตารางท่ี 4.3 ค+าเฉลี่ย (μ) และส+วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ด#านหลักนิติธรรม ด�านหลักนิติธรรม ค�าเฉล่ีย                 (μ) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(σ) ระดับ 1. มีการยึดหลักและปฏิบัติตามกฎหมายบ#านเมืองคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคลากรและผู#ต#องขัง 3.65 .838  มาก 2. มีการบริหารและปฏิบัติงานโดยยึดหลักกฎระเบียบข#อบังคับของกรมราชทัณฑ% 3.84 .845 มาก 3. มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารและปฏิบัติงานด#วยความเสมอภาคแก+บุคลากรทุกระดับในเรือนจํา 3.74 .779  มาก 4. มีการใช#อํานาจของกฎหมายกฎระเบียบข#อบังคับในการบริหารด#วยความเป7นธรรมไม+เลือกปฏิบัติ 3.55 .815  มาก 5. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรให#เป7นไปตามขอบเขตของข#อกฎหมายระเบียบ และวินัยของหน+วยงานและองค%กร 3.60 .791  มาก 6. มีการพิจารณาผลตอบแทนแก+บุคลากรในแต+ละระดับตามปริมาณและคุณภาพของผลงานโดยใช#ข#อมูลเชิงประจักษ% 3.78 .617  มาก 7. มีการมอบหมายงานและผลตอบแทนอย+างเป7นธรรมโดยมอบหมายงานอย+างเหมาะสมกับความรู#ความสามารถของบุคลากรในแต+ละระดับ 3.82 .595  มาก รวม 3.71 .340 มาก  จากผลการศึกษาพบว+าการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ด#านหลักนิติธรรมในภาพรวมซ่ึงอยู+ในระดับมาก (μ =3.71) และเม่ือพิจารณาเป7นรายข#อพบว+าข#อท่ีมีค+าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเป7นอันดับแรกได#แก+มีการบริหารและปฏิบัติงานโดยยึดหลักกฎระเบียบข#อบังคับของกรมราชทัณฑ% (μ =3.84) รองลงมาคือมีการมอบหมายงานและผลตอบแทนอย+างเป7นธรรมโดย



34  มอบหมายงานอย+างเหมาะสมกับความรู#ความสามารถของบุคลากรในแต+ละระดับ (μ =3.82) และมีการพิจารณาผลตอบแทนแก+บุคลากรในแต+ละระดับตามปริมาณ และคุณภาพของผลงานโดยใช#ข#อมูลเชิงประจักษ% (μ =3.78) ตามลําดับ  ตารางท่ี 4.4 ค+าเฉลี่ย (μ) และส+วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ด#านหลักคุณธรรม ด�านหลักคุณธรรม ค�าเฉล่ีย                 (μ) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(σ) ระดับ 1. มีการส+งเสริมการปฏิบัติงานตามขอบเขตจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3.57 1.023 มาก 2. มีการบริหารงานด#วยความซ่ือสัตย%สุจริตยึดถือหลักความถูกต#องตรงไปตรงมาไม+บริหารงานตามความรู#สึกและอารมณ%ของตนเอง 3.76 .939  มาก 3. มีการส+งเสริมสนับสนุนและนิเทศงานเรื่องความปลอดภัยในการทํางานแก+บุคลากร 3.77 .869 มาก 4. มีการสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน+วยงานในเรื่องการเคารพสิทธิของผู#ต#องขังตามมาตรฐานสากล 3.71 .885  มาก 5. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงมีการบริหารจัดการเพ่ือแก#ไขและปMองกันครอบคลุมทุกประเด็น 3.80 .926  มาก 6. มีการประพฤติปฏิบัติงานด#วยความเคารพในศักด์ิศรีของบุคลากรและความแตกต+างระหว+างบุคคล 3.86 .657  มาก 7. มีการนิเทศการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนให#พนักงานทุกระดับมีความซ่ือสัตย%สุจริตมีระเบียบวินัยและประพฤติตนเป7นแบบอย+างท่ีดี 3.57 .925  มาก รวม 3.61 .771 มาก   



35  จากผลการศึกษาพบว+าการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ด#านหลักคุณธรรมในภาพรวมอยู+ในระดับมาก (μ =3.61) และเม่ือพิจารณาเป7นรายข#อพบว+าข#อท่ีมีค+าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเป7นอันดับแรกได#แก+มีการประพฤติปฏิบัติงานด#วยความเคารพในศักด์ิศรีของบุคลากรและความแตกต+างระหว+างบุคคล (μ =3.86) รองลงมาคือมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงมีการบริหารจัดการเพ่ือแก#ไขและปMองกันครอบคลุมทุกประเด็น       (μ =3.80) และมีการส+งเสริมสนับสนุนและนิเทศงานเรื่องความปลอดภัยในการทํางานแก+บุคลากร   (μ =3.70) ตามลําดับ  ตารางท่ี 4.5 ค+าเฉลี่ย (μ) และส+วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ด#านหลักความโปร+งใส ด�านหลักความโปร�งใส ค�าเฉล่ีย                 (μ) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(σ) ระดับ 1. มีการเปPดเผยข#อมูลข+าวสารท่ีเป7นประโยชน%ตรงไปตรงมา 3.49 .935 มาก 2. มีการเปPดเผยข#อมูลท่ีเป7นประโยชน%สิทธิต+างๆข้ันตอนความก#าวหน#าในอาชีพให#แก+บุคลากร 3.47 1.075 มาก 3. มีการรับฟRงความคิดเห็นจากบุคลากรตอบสนองต+อข#อเสนอแนะและกระตุ#นส+งเสริมให#บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู#ในการปฏิบัติงาน 3.57 .822  มาก 4. มีการแจ#งรายละเอียดข้ันตอนวิธีการพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน+งแก+บุคลากรทุกระดับให#รับทราบอย+างชัดเจน 3.61 .912  มาก 5. มีการส+งเสริมและสนับสนุนให#บุคลากรทุกระดับได#มีส+วนร+วมในการบริหารเช+นการวางแผนการกําหนดเกณฑ%กฎระเบียบข#อบังคับ 3.85 .874  มาก      



36  ตารางท่ี 4.5 (ต�อ) ค+าเฉลี่ย(μ) และส+วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ของการบริหารตามหลักธรรมา     ภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ด#านหลักความโปร+งใส ด�านหลักความโปร�งใส ค�าเฉล่ีย                 (μ) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(σ) ระดับ 6. มีการเก็บรวบรวมข#อมูลผลงานตัวชี้วัดคุณภาพการทํางานและพร#อมท่ีจะได#รับการตรวจสอบจากองค%การภายในและภายนอก 3.62 .951  มาก 7. มีการแจ#งผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการต+างๆให#บุคลากรรับทราบอย+างท่ัวถึง 3.46 .980 มาก รวม 3.58 .623 มาก  จากผลการศึกษาพบว+าการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา  ตารางท่ี 4.6 ค+าเฉลี่ย (μ) และส+วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ด#านหลักการมีส+วนร+วม ด�านหลักการมีส�วนร�วม ค�าเฉล่ีย                 (μ) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(σ) ระดับ 1. มีการส+งเสริมให#บุคลากรปฏิบัติงานเป7นทีม 3.56 .618 มาก 2. มีการเปPดโอกาสให#บุคลากรมีส+วนร+วมในการรับรู#ร+วมตัดสินใจและร+วมเสนอความคิดเห็น 3.52 .557 มาก    ด#านหลักความโปร+งใสในภาพรวมอยู+ในระดับมาก (μ =3.58) และเม่ือพิจารณาเป7นรายข#อพบว+าข#อท่ีมีค+าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเป7นอันดับแรกได#แก+มีการส+งเสริมและสนับสนุนให#บุคลากรทุกระดับได#มีส+วนร+วมในการบริหารเช+นการวางแผนการกําหนดเกณฑ%กฎระเบียบข#อบังคับ (μ =3.85) รองลงมาคือมีการเก็บรวบรวมข#อมูลผลงานตัวชี้วัดคุณภาพการทํางานและพร#อมท่ีจะได#รับการตรวจสอบจากองค%การภายในและภายนอก (μ =3.62) และมีการแจ#งรายละเอียดข้ันตอนวิธีการพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน+งแก+บุคลากรทุกระดับให#รับทราบอย+างชัดเจน (μ =3.60)ตามลําดับ 



37  ตารางท่ี 4.6 (ต�อ) ค+าเฉลี่ย(μ) และส+วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ด#านหลักการมีส+วนร+วม ด�านหลักการมีส�วนร�วม ค�าเฉล่ีย                 (μ) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(σ) ระดับ 3. มีการแจ#งข#อร#องเรียนของผู#ต#องขังแก+บุคลากรและร+วมกันหาแนวทางในการแก#ไขข#อร#องเรียนนั้นอย+างเร+งด+วน 3.59 .537  มาก 4. มีการกระจายอํานาจหน#าท่ีการตัดสินใจการบริหารงานและการจัดบริการตามความรู#ความสามารถของบุคลากรในแต+ละระดับ 3.51 .596  มาก 5. มีการส+งเสริมให#บุคลากรทุกระดับมีส+วนร+วมในการกําหนดแผนงานขององค%กรตามวิสัยทัศน%และยุทธศาสตร% 3.87 .564  มาก 6. มีการเก็บรวบรวมข#อมูลแจ#งข#อเสนอแนะเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานให#บุคลากรได#รับทราบ 3.45 1.081  มาก 7. มีการส+งเสริมและสนับสนุนให#บุคลากรนําวิธีปฏิบัติงานแบบใหม+ทันสมัยมาใช#ในการปฏิบัติอย+างต+อเนื่อง 3.46 .842  มาก รวม 3.56 .337 มาก  จากผลการศึกษาพบว+าการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ด#านหลักการมีส+วนร+วมในภาพรวมอยู+ในระดับมาก (μ =3.56) และเม่ือพิจารณาเป7นรายข#อพบว+าข#อท่ีมีค+าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเป7นอันดับแรกได#แก+มีการส+งเสริมให#บุคลากรทุกระดับมีส+วนร+วมในการกําหนดแผนงานขององค%กรตามวิสัยทัศน%และยุทธศาสตร% (μ =3.87) รองลงมา คือมีการแจ#งข#อร#องเรียนของผู#ต#องขังแก+บุคลากรและร+วมกันหาแนวทางในการแก#ไขข#อร#องเรียนนั้นอย+างเร+งด+วน   (μ=3.59) และมีการเปPดโอกาสให#บุคลากรมีส+วนร+วมในการรับรู#ร+วมตัดสินใจและร+วมเสนอความคิดเห็น (μ =3.52) ตามลําดับ   



38  ตารางท่ี 4.7 ค+าเฉลี่ย (μ) และส+วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ด#านหลักความรับผิดชอบ ด�านหลักความรับผิดชอบ ค�าเฉล่ีย                 (μ) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(σ) ระดับ 1. เม่ือเกิดความผิดพลาดในงานท่ีได#รับมอบหมายแล#วท+านกล#าท่ีจะยอมรับผลการกระทําของตนเอง 3.55 .885  มาก 2. มีการสนับสนุนและส+งเสริมการทํางานเป7นทีมและรับผิดชอบร+วมกัน 3.54 .739 มาก 3. มีการส+งเสริมการเข#าปฏิบัติงานตรงต+อเวลาตระหนักในสิทธิหน#าท่ีความรับผิดชอบของตนเองและปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 3.46 .778  มาก 4. มีการส+งเสริมให#มีความกระตือรือร#นและใส+ใจต+อการแก#ปRญหาต+างๆท่ีเกิดข้ึน 3.56 .641 มาก 5. เม่ือเกิดปRญหาในงานท่ีได#รับมอบหมายท+านได#เร+งดําเนินการปรับปรุงแก#ไขอย+างทันท+วงที 3.42 .715 มาก 6. มีการมอบหมายงานแก+บุคลากรตามระดับความรู#ความสามารถ 3.79 .657 มาก 7. มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับให#มีสมรรถนะเหมาะสมกับขอบเขตงาน 3.42 .575 มาก รวม 3.53 .413 มาก  จากผลการศึกษาพบว+าการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ด#านหลักความรับผิดชอบในภาพรวมอยู+ในระดับมาก (μ =3.53) และเม่ือพิจารณาเป7นรายข#อพบว+าข#อท่ีมีค+าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเป7นอันดับแรกได#แก+มีการมอบหมายงานแก+บุคลากรตามระดับความรู#ความสามารถ (μ =3.79) รองลงมาคือมีการส+งเสริมให#มีความกระตือรือร#นและใส+ใจต+อการแก#ปRญหาต+างๆท่ีเกิดข้ึน (μ =3.56) และเม่ือเกิดความผิดพลาดในงานท่ีได#รับมอบหมายแล#วท+านกล#าท่ีจะยอมรับผลการกระทําของตนเอง (μ =3.55) ตามลําดับ   



39  ตารางท่ี 4.8 ค+าเฉลี่ย (μ) และส+วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ด#านหลักความคุ#มค+า ด�านหลักความคุ�มค�า ค�าเฉล่ีย                 (μ) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(σ) ระดับ 1. มีการกํากับดูแลการบํารุงรักษาและซ+อมแซมอุปกรณ%เครื่องใช#อาคารสถานท่ีให#อยู+ในสภาพท่ีพร#อมใช#งานได#ตลอดเวลา 3.55 .885  มาก 2. มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยดําเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาความสามารถของบุคลากรอย+างต+อเนื่อง 3.54 .739 มาก 3. มีการสร#างแรงจูงใจให#บุคลากรทุ+มเทให#กับการปฏิบัติงานการเรียนรู#และการพัฒนาตนเองอย+างต+อเนื่อง 3.46 .778  มาก 4. มีการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป?ตามวิสัยทัศน%พันธกิจเปMาหมายขององค%กร 3.53 .654 มาก 5. มีการมีการวางแผนกลยุทธ%และเปMาประสงค%ในการดําเนินงานขององค%กรไว#อย+างชัดเจน 3.48 .677 มาก 6. มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรมาพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 3.78 .663  มาก 7. มีการมีการนําเทคโนโลยีมาใช#ในการให#บริการเพ่ือให#เกิดความรวดเร็วและถูกต#อง 3.44 .568 มาก รวม 3.54 .397 มาก  จากผลการศึกษาพบว+าการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ด#านหลักความคุ#มค+าอยู+ในระดับมาก (μ =3.54) และเม่ือพิจารณาเป7นรายข#อพบว+าข#อท่ีมีค+าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเป7นอันดับแรกได#แก+มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามบทบาทหน#าท่ีของแต+ละคน (μ=3.78)รองลงมาคือมีการกํากับดูแลการบํารุงรักษาและซ+อมแซมอุปกรณ%เครื่องใช#อาคารสถานท่ีให#อยู+ในสภาพท่ีพร#อมใช#งานได#ตลอดเวลา (μ =3.55) และมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยดําเนินการ



40  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาความสามารถของบุคลากรอย+างต+อเนื่อง (μ =3.54) ตามลําดับ  4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน จากวัตถุประสงค%ของงานวิจัยนี้ในการศึกษากลุ+มตัวอย+างท่ีมีปRจจัยส+วนบุคคลท่ีส+งผลต+อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา แตกต+างกันหรือไม+ โดยการทดสอบสมมติฐานด#วยการวิเคราะห% One-Way ANOVA ซ่ึงได#ผลการวิเคราะห%ดังนี้  ตารางท่ี 4.9 ค+าสถิติเปรียบเทียบความแตกต+างระหว+างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑ สถานหญิงนครราชสีมา จําแนกตามอายุ อายุ SS df MS F Sig. Between Groups 1.571 3 .524 4.907  .003*  Within Groups 14.082 132 .107 Total 15.653 135  *นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05   ตารางท่ี 4.10 แสดงการทดสอบเปรียบเทียบรายคู+แบบscheffeด#านอายุ อายุ 20-30 ป? 31-40 ป? 41-50 ป? 50 ป?ข้ึนไป 20-30 ป? -    31-40 ป? 0.048 -   41-50 ป? 0.200* 0.152 -  50 ป?ข้ึนไป 0.030 0.017 0.170 - * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05   จากตารางท่ี 4.10 พบว+ากลุ+มตัวอย+างท่ีอายุ 20 – 30 ป?มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา แตกต+างกับกลุ+มตัวอย+างท่ีมีอายุ 41 – 50 ป?   ผลการทดสอบสมมติฐานพบว+าปRจจัยส+วนบุคคลด#านอายุ ส+งผลต+อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แตกต+างกันอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว+าแตกต+างกันอย+างน#อย 1 คู+จึงทําการทดสอบเปรียบเทียบรายคู+แบบ scheffe 



41  ระดับการศึกษา SS df MS F Sig. Between Groups 7.164 3 2.388 4.307  .006*  Within Groups 73.179 132 .554 Total 80.343 135  *นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว+าปRจจัยส+วนบุคคลด#านระดับการศึกษา ส+งผลต+อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แตกต+างกันอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05แสดงว+าแตกต+างกันอย+างน#อย1 คู+จึงทําการทดสอบเปรียบเทียบรายคู+แบบscheffe  ตารางท่ี 4.12 แสดงการทดสอบเปรียบเทียบรายคู+แบบ scheffe ด#านระดับการศึกษา ระดับการศึกษา ตํ่ากว+าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว+าปริญญาตรี ตํ่ากว+าปริญญาตรี -   ปริญญาตรี 0.076* -  สูงกว+าปริญญาตรี 0.642* 0.016 - * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05   จากตารางท่ี 4.12 พบว+ากลุ+มตัวอย+างท่ีมีการศึกษาตํ่ากว+าปริญญาตรีมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา แตกต+างกับกลุ+มตัวอย+างท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี และกลุ+มตัวอย+างท่ีมีการศึกษาสูงกว+าปริญญาตรี         ตารางท่ี 4.11 ค+าสถิติเปรียบเทียบความแตกต+างระหว+างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล     
                   ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จําแนกตามระดับการศึกษา 



42  ตารางท่ี 4.13 ค+าสถิติเปรียบเทียบความแตกต+างระหว+างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑ สถานหญิงนครราชสีมา จําแนกตามตําแหน+ง ตําแหน�ง SS df MS F Sig. Between Groups 4.836 3 1.612 4.470  .005*  Within Groups 47.598 132 .361 Total 52.434 135  *นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว+าปRจจัยส+วนบุคคลด#านตําแหน+ง ส+งผลต+อการบริหารตามหลัก ตารางท่ี 4.14 แสดงการทดสอบเปรียบเทียบรายคู+แบบscheffeด#านตําแหน+ง ตําแหน�ง ข#าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ#างประจํา ลูกจ#างชั่วคราว         ธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แตกต+างกันอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว+าแตกต+างกันอย+างน#อย1 คู+จึงทําการทดสอบเปรียบเทียบรายคู+แบบ scheffe 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว+ากลุ+มตัวอย+างท่ีมีตําแหน+งข#าราชการ มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา แตกต+างกับกลุ+มตัวอย+างท่ีมีตําแหน+งลูกจ#างประจํา และ ลูกจ#างชั่วคราว  ข#าราชการ -         พนักงานราชการ 0.112 -    ลูกจ#างประจํา 0.677* 0.065 -  ลูกจ#างชั่วคราว 0.488* 0.060 0.145 -  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05  



43  ตารางท่ี 4.15 ค+าสถิติเปรียบเทียบความแตกต+างระหว+างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล                    ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จําแนกตามประสบการณ%ทํางาน ประสบการณ0ทํางาน SS df MS F Sig. Between Groups .993 3 .331 3.041  .031*  Within Groups 14.370 132 .109 Total 15.364 135  *นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว+าปRจจัยส+วนบุคคลด#านประสบการณ%ทํางาน ส+งผลต+อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แตกต+างกันอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05แสดงว+าแตกต+างกันอย+างน#อย1 คู+จึงทําการทดสอบเปรียบเทียบรายคู+แบบscheffe  ตารางท่ี 4.16 แสดงการทดสอบเปรียบเทียบรายคู+แบบscheffeด#านตําแหน+ง ประสบการณ0ทํางาน 1 – 3 ป? 4 – 6 ป? 7 – 9 ป? 10 ป? ข้ึนไป 1 – 3 ป? -    4 – 6 ป? 0.014 -   7 – 9 ป? 0.079 0.064 -  10 ป? ข้ึนไป 0.189* 0.174* 0.083 - * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05   จากตารางท่ี 4.16 พบว+ากลุ+มตัวอย+างท่ีมีประสบการณ%ทํางาน 10 ป?ข้ึนไป มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา แตกต+างกับกลุ+มตัวอย+างท่ีมีประสบการณ%ทํางาน 1-3 ป? และกลุ+มตัวอย+างท่ีมีประสบการณ%ทํางาน 4-6 ป?  



บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ   การวิจัยเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค%เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาจําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน/ง และประสบการณ%ทํางาน โดยทําการเก็บข2อมูลจากบุคลากรทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาประกอบด2วย ข2าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ2าง ท้ังสิ้น 136 คน เครื่องมือท่ีใช2ในการรวบรวมข2อมูลเป8นแบบสอบถามเป8นแบบมาตราส/วนประมาณค/า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร%ท นําข2อมูลมาวิเคราะห%ด2วยโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือหาค/าเฉลี่ย ค/าส/วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สรุปผลการวิจัย   การวิจัยเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปผลการวิจัยได2ดังนี้  1. ผลการศึกษาข2อมูลส/วนบุคคลของผู2ตอบแบบสอบถามพบว/า ส/วนใหญ/เป8นมีอายุ 31-40 ปB ส/วนใหญ/มีการศึกษาปริญญาตรี มีตําแหน/งข2าราชการ และมีประสบการณ%ในการทํางาน 7 – 9 ปB  2. ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดแต/ละด2านดังนี้    2.1 ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ด2านหลักนิติธรรม ในภาพรวมอยู/ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป8นรายข2อพบว/า ข2อท่ีมีค/าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเป8นอันดับแรก ได2แก/ มีการบริหารและปฏิบัติงานโดยยึดหลักกฎ ระเบียบ ข2อบังคับของกรมราชทัณฑ% รองลงมาคือ มีการมอบหมายงานและผลตอบแทนอย/างเป8นธรรม โดยมอบหมายงานอย/างเหมาะสมกับความรู2ความสามารถของบุคลากรในแต/ละระดับ และมีการพิจารณาผลตอบแทนแก/บุคลากรในแต/ละระดับตามปริมาณ และคุณภาพของผลงาน โดยใช2ข2อมูลเชิงประจักษ%    2.2 ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ด2านหลักคุณธรรม ในภาพรวมอยู/ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป8นรายข2อพบว/า ข2อท่ีมีค/าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเป8นอันดับแรก ได2แก/ มีการประพฤติปฏิบัติงานด2วยความเคารพในศักด์ิศรีของบุคลากร และความแตกต/างระหว/างบุคคล รองลงมาคือ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการบริหาร



45  ความเสี่ยง มีการบริหารจัดการเพ่ือแก2ไขและปJองกัน ครอบคลุมทุกประเด็น และมีการส/งเสริม สนับสนุน และนิเทศงานเรื่องความปลอดภัยในการทํางานแก/บุคลากร    2.3 ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ด2านหลักความโปร/งใส ในภาพรวมอยู/ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป8นรายข2อพบว/า ข2อท่ีมีค/าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเป8นอันดับแรก ได2แก/ มีการส/งเสริมและสนับสนุนให2บุคลากรทุกระดับ ได2มีส/วนร/วมในการบริหาร เช/น การวางแผน การกําหนดเกณฑ% กฎระเบียบ ข2อบังคับ รองลงมาคือ มีการเก็บรวบรวมข2อมูลผลงาน ตัวชี้วัด คุณภาพการทํางาน และพร2อมท่ีจะได2รับการตรวจสอบจากองค%การภายในและภายนอก และมีการแจ2งรายละเอียด ข้ันตอนวิธีการพิจารณา ความดีความชอบ การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน/งแก/บุคลากรทุกระดับให2รับทราบอย/างชัดเจน    2.4 ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ด2านหลักการมีส/วนร/วม ในภาพรวมอยู/ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป8นรายข2อพบว/า ข2อท่ีมีค/าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเป8นอันดับแรก ได2แก/ มีการส/งเสริมให2บุคลากรทุกระดับมีส/วนร/วมในการกําหนดแผนงานขององค%กรตามวิสัยทัศน%และยุทธศาสตร% รองลงมาคือ มีการแจ2งข2อร2องเรียนของผู2ต2องขังแก/บุคลากรและร/วมกันหาแนวทางในการแก2ไขข2อร2องเรียนนั้นอย/างเร/งด/วน และมีการเปKดโอกาสให2บุคลากรมีส/วนร/วมในการรับรู2 ร/วมตัดสินใจ และร/วมเสนอความคิดเห็น    2.5 ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ด2านหลักความรับผิดชอบ ในภาพรวมอยู/ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป8นรายข2อพบว/า ข2อท่ีมีค/าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเป8นอันดับแรก ได2แก/ มีการมอบหมายงานแก/บุคลากรตามระดับความรู2ความสามารถ รองลงมาคือ มีการส/งเสริมให2มีความกระตือรือร2น และใส/ใจต/อการแก2ปLญหาต/างๆ ท่ีเกิดข้ึน และเม่ือเกิดความผิดพลาดในงานท่ีได2รับมอบหมายแล2วท/านกล2าท่ีจะยอมรับผลการกระทําของตนเอง    2.6 ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ด2านหลักความคุ2มค/า ในภาพรวม มีค/าเฉลี่ยอยู/ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป8นรายข2อพบว/า ข2อท่ีมีค/าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเป8นอันดับแรก ได2แก/ มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามบทบาทหน2าท่ีของแต/ละคน รองลงมาคือ มีการกํากับดูแลการบํารุงรักษาและซ/อมแซมอุปกรณ%เครื่องใช2 อาคารสถานท่ี ให2อยู/ในสภาพท่ีพร2อมใช2งานได2ตลอดเวลา และมีการวางแผนพัฒนาบุคลากร โดยดําเนินการติดตาม และ ประเมินผลการพัฒนาความสามารถของบุคลากรอย/างต/อเนื่อง  3.  ผลการวิเคราะห%ข2อมูลเก่ียวกับปLจจัยส/วนบุคคลท่ีส/งผลต/อการบริหารตามหลักธรรมา  ภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา    



46   ผลการศึกษาพบว/า ปLจจัยส/วนบุคคลด2านอายุ ระดับการศึกษา ตําแหน/งงาน และประสบการณ%ทํางาน ส/งผลต/อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แตกต/างกันอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05     อภิปรายผล   จากสรุปผลการศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สามารถนํามาอภิปรายตามประเด็นต/างๆ ได2ดังต/อไปนี้  คําถามวิจัยท่ี 1 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมามีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล อยู/ในระดับใด ระดับความคิดเห็นต/อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา โดยรวมอยู/ในระดับมาก โดยกลุ/มตัวอย/างให2ความสําคัญกับ หลักนิติธรรม มากท่ีสุด รองลงมาคือ หลักคุณธรรม หลักความโปร/งใส หลักการมีส/วนร/วม หลักความคุ2มค/า และหลักความรับผิดชอบ ท้ังนี้เนื่องจาก กรมราชทัณฑ%เป8นหน/วยงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงเป8นองค%กรภาครัฐท่ีมีหน2าท่ี รับผิดชอบในการปฏิบัติต/อผู2กระทําผิดโดยใช2ระบบเรือนจํา ซ่ึงเป8นการตอบสนองต/อวัตถุประสงค%ของการลงโทษ ซ่ึงเป8นการลงโทษตัวผู2กระทําผิดโดยตรงเพ่ือให2เกิดความเกรงกลัวและไม/กล2ากระทําผิดอีกในอนาคต การทํางานของเจ2าหน2าท่ีราชทัณฑ%มี ลักษณะท่ีแตกต/างจากข2าราชการหน/วยงานอ่ืน ๆอีก ท้ัง ต2องมีความรู2เฉพาะด2าน และการใช2ทักษะในการทํางานท่ีหลากหลายซ่ึงต2องสร2างความเป8นมืออาชีพในการทํางานให2บรรลุผลตามพันธกิจของกรมราชทัณฑ% ดังนั้นแล2วทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาจะต2องสร2างการบริหารจัดการและการปฏิบัติการพยาบาลท่ีดี ท่ีเหมาะสมกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให2เจ2าพนักงานทุก เกิดการรับรู2ท่ีดีถูกต2อง ส/งผลต/อการนําพาองค%การให2ก2าวหน2า และดําเนินงานได2อย/างมีประสิทธิภาพก/อให2เกิดความยั่งยืน โดยการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช2ในการบริหารจัดการในทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ซ่ึงสอดคล2องกับแนวคิดของ ทรงลักษณ% ณ นคร (2555) ได2กล/าวว/า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถาน เป8นการบริหารจัดการท่ีดี มีความเป8นธรรม เนื่องจากเป8นการบริหารจัดการท่ีเปKดโอกาสให2ทุกคนได2มีส/วนร/วมตัดสินใจ ร/วมรับผิดชอบ รู2สึกถึงความเป8นเจ2าของ โดยจัดสรรการใช2ทรัพยากรท่ีมีอยู/อย/างจํากัดให2เกิดประโยชน%สูงสุด เพ่ือให2การดําเนินงานขององค%การบรรลุเปJาหมาย และผู2มีส/วนได2ส/วนเสียได2รับ ผลประโยชน%อย/างสมดุลและเป8นธรรม นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคล2องกับการศึกษาของ อนุรัก ใจปLนทา วิทยา เจริญศิริ และศักด์ิพงษ% หอมหวน (2560) ศึกษาเรื่อง การบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของเรือนจําจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว/าความคิดเห็นของ บุคลากรท่ีมีต/อการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ของเรือนจําจังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวมอยู/ในระดับมาก 



47  คําถามวิจัยท่ี 2 บุคลากรมีความคิดเห็นต/อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาแตกต/างกันหรือไม/ ปLจจัยส/วนบุคคลด2านอายุ ระดับการศึกษา ตําแหน/งงาน และประสบการณ%ทํางาน ส/งผลต/อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แตกต/างกันอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้เนื่องมาจากการบริหารตามลักธรรมาภิบาลนั้นเป8นระบบการบริหารจัดการองค%การเพ่ือให2เกิดการพัฒนา โดยเปKดโอกาสให2ทุกภาคได2มีส/วนร/วมท้ังภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคปLจเจกชนและครอบครัว ซ่ึงจะช/วยให2องค%การเกิดการพัฒนาอย/างรวดเร็วและยั่งยืนต/อไป ดังนั้นคนทุกคนไม/ว/าจะเพศชาย หรือหญิงทุกคนล2วนมีส/วนร/วมและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ ภายใต2ความซ่ือสัตย%สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติ วิชาชีพ มีระบบกฎหมายและการบังคับใช2อย/างมีประสิทธิภาพมีความเป8นธรรมเสมอภาคเท/าเทียม มีความโปร/งใส ตรวจสอบได2 ใช2อํานาจโดยชอบธรรมและผู2เก่ียวข2องได2รับผลประโยชน%มีความเป8นธรรม เน2นบทบาทสําคัญของผู2บริหารในฐานะผู2ทําให2เกิดบริการท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามความ ต2องการของผู2รับบริการ สนับสนุนบทบาทอิสระในแต/ละระดับของการบริหารงาน ลดการควบคุมจากส/วนกลาง ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรท่ีจะช/วยให2การปฏิบัติงานบรรลุเปJาหมายได2 ด2วยเหตุนี้ปLจจัยส/วนบุคคลด2านอายุ ระดับการศึกษา ตําแหน/งงาน และประสบการณ%ทํางาน ส/งผลต/อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แตกต/างกันอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ส/วน การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามเพศ ไม/แตกต/างกัน ผลการศึกษาสอดคล2องกับการศึกษาของ ศรัณยา นิลประยูร และ พิสิษฐ% จอมบุญเรือง (2558) ทําการศึกษาระดับการนําหลัก ธรรมาภิบาลมาใช2ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบางประมุง อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค% ตามการรับรู2ของประชาชน พบว/า ประชาชนท่ีมี อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาท่ีอาศัยในพ้ืนท่ี แตกต/างกันมีการ รับรู2ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช2ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลบางประมุง แตกต/างกัน  ข�อเสนอแนะ   ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช�  จากการศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สามารถนําผลการวิจัยไปปรับใช2และสรุปเป8นข2อเสนอแนะได2ดังนี้   1. ด2านหลักนิติธรรม ผู2มีส/วนเก่ียวข2องควรให2ความสําคัญกับ มีการบริหารและปฏิบัติงานโดยยึดหลักกฎ ระเบียบ ข2อบังคับของกรมราชทัณฑ% ควรมีการมอบหมายงานและ



48  ผลตอบแทนอย/างเป8นธรรม โดยมอบหมายงานอย/างเหมาะสมกับความรู2ความสามารถของบุคลากรในแต/ละระดับ และมีการพิจารณาผลตอบแทนแก/บุคลากรในแต/ละระดับตามปริมาณ และคุณภาพของผลงาน โดยใช2ข2อมูลเชิงประจักษ%   2. ด2านหลักคุณธรรม ผู2มีส/วนเก่ียวข2องควรให2ความสําคัญกับการส/งเสริมวิธีการประพฤติปฏิบัติงานด2วยความเคารพในศักด์ิศรีของบุคลากร และความแตกต/างระหว/างบุคคล นอกจากนี้แล2วควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง มีการบริหารจัดการเพ่ือแก2ไขและปJองกัน ครอบคลุมทุกประเด็น และมีการส/งเสริม สนับสนุน และนิเทศงานเรื่องความปลอดภัยในการทํางานแก/บุคลากร    3. ด2านหลักความโปร/งใส  ผู2มีส/วนเก่ียวข2องควรให2ความสําคัญกับ การส/งเสริมและสนับสนุนให2บุคลากรทุกระดับ ได2มีส/วนร/วมในการบริหาร เช/น การวางแผน การกําหนดเกณฑ% กฎระเบียบ ข2อบังคับ มีการเก็บรวบรวมข2อมูลผลงาน ตัวชี้วัด คุณภาพการทํางาน และพร2อมท่ีจะได2รับการตรวจสอบจากองค%การภายในและภายนอก และมีการแจ2งรายละเอียด ข้ันตอนวิธีการพิจารณา ความดีความชอบ การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน/งแก/บุคลากรทุกระดับให2รับทราบอย/างชัดเจน    4. ด2านหลักการมีส/วนร/วม ผู2มีส/วนเก่ียวข2องควรให2ความสําคัญกับ การส/งเสริมให2บุคลากรทุกระดับมีส/วนร/วมในการกําหนดแผนงานขององค%กรตามวิสัยทัศน%และยุทธศาสตร% มีการแจ2งข2อร2องเรียนของผู2ต2องขังแก/บุคลากรและร/วมกันหาแนวทางในการแก2ไขข2อร2องเรียนนั้นอย/างเร/งด/วน และมีการเปKดโอกาสให2บุคลากรมีส/วนร/วมในการรับรู2 ร/วมตัดสินใจ และร/วมเสนอความคิดเห็น    5. ด2านหลักความรับผิดชอบ ผู2มีส/วนเก่ียวข2องควรให2ความสําคัญกับ การมอบหมายงานแก/บุคลากรตามระดับความรู2ความสามารถ การส/งเสริมให2มีความกระตือรือร2น และใส/ใจต/อการแก2ปLญหาต/างๆ ท่ีเกิดข้ึน และเม่ือเกิดความผิดพลาดในงานท่ีได2รับมอบหมายแล2วท/านกล2าท่ีจะยอมรับผลการกระทําของตนเอง    6. ด2านหลักความคุ2มค/า ผู2มีส/วนเก่ียวข2องควรให2ความสําคัญกับการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามบทบาทหน2าท่ีของแต/ละคน มีการกํากับดูแลการบํารุงรักษาและซ/อมแซมอุปกรณ%เครื่องใช2 อาคารสถานท่ี ให2อยู/ในสภาพท่ีพร2อมใช2งานได2ตลอดเวลา และมีการวางแผนพัฒนาบุคลากร โดยดําเนินการติดตาม และ ประเมินผลการพัฒนาความสามารถของบุคลากรอย/างต/อเนื่อง     



49   ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต(อไป  1. ควรมีการศึกษาการ จัดทําคู/มือการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา และศึกษาผลจากการใช2คู/มือท่ีสร2างข้ึนเป8นตัวชี้วัดเฉพาะ  2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการใช2วิธีการรวบรวมข2อมูลหลายๆ วิธีการ เช/น การสัมภาษณ% การสนทนากลุ/ม เพ่ือจะช/วยให2ข2อมูลท่ีได2รับมีความสมบูรณ%มากข้ึนและสามารถนําผลการศึกษาท่ีได2ไปปรับใช2เก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาเพ่ือให2เกิดประโยชน%อย/างแท2จริง  3. ควรใช2สถิติในแง/มุมอ่ืน ในการวิเคราะห%ข2อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือได2ทราบถึง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
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ภาคผนวก 



 ภาคผนวก ก : แบบสอบถามในการวิจัย 



 แบบสอบถาม เร่ือง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แบบสอบถามชุดนี้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทางผู0วิจัยใคร2ขอความร2วมมือจากผู0ตอบแบบสอบถามในการให0ข0อมูลท่ีตรงกับสภาพความเป3นจริงมากท่ีสุด โดยท่ีข0อมูลท้ังหมดของท2านจะถูกเก็บเป3นความลับ และใช0เพ่ือประโยชน�ทางการศึกษาเท2านั้น   ขอขอบพระคุณทุกท2านท่ีกรุณาสละเวลาในการให0สัมภาษณ� มา ณ โอกาสนี้                 นักศึกษาปริญญาโท สถาบันวิทยาการจัดการแห2งแปซิฟ7ค  ตอนท่ี 1 ข'อมูลส)วนบุคคล คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย � ลงใน � ท่ีตรงกับข0อมูลของท2านมากท่ีสุด 1. เพศ  � 1) ชาย    � 2) หญิง 2. อายุ   
� 1) 21 – 30 ป?   � 2) 31 – 40 ป?    
� 3) 41 – 50 ป?   � 4) มากกว2า 50 ป? 3. ระดับการศึกษา    � 1) ตํ่ากว2าปริญญาตรี เช2น อนุปริญญา/ปวส.     � 2) ปริญญาตรี    
� 3) สูงกว2าปริญญาตรี  4. ตําแหน2ง 
� 1) ข0าราชการ   � 2) พนักงานราชการ 
� 3) ลูกจ0างประจํา   � 4) ลูกจ0างชั่วคราว  
� 5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................... 5. ประสบการณ�ในการทํางาน  
� 1) ตํ่ากว2า 1 ป?   � 2) 1 – 3 ป? 
� 3) 4 – 6 ป?    � 4) 7 – 9 ป?  
� 5) 10 ป? ข้ึนไป    53 



ตอนท่ี 2 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช2องว2างท่ีท2านเห็นว2าตรงกับความคิดเห็นของท2านมากท่ีสุดเพียงช2องเดียว โดยมีความหมายหรือข0อบ2งชี้ในการเลือก ดังนี้  5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นท่ีท2าน เห็นด0วยมากท่ีสุด    4  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นท่ีท2าน เห็นด0วยมาก  3  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นท่ีท2าน เห็นด0วยปานกลาง    2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นท่ีท2าน เห็นด0วยน0อย  1  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นท่ีท2าน เห็นด0วยน0อยท่ีสุด การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ระดับความคิดเห็น (5) (4) (3) (2) (1) 1. หลักนิติธรรม 1. มีการยึดหลักและปฏิบัติตามกฎหมายบ0านเมือง คํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคลากร และผู0ต0องขัง      2. มีการบริหารและปฏิบัติงานโดยยึดหลักกฎ ระเบียบ ข0อบังคับของกรมราชทัณฑ�      3. มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารและปฏิบัติงานด0วยความเสมอภาคแก2บุคลากรทุกระดับในเรือนจํา      4. มีการใช0อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข0อบังคับในการบริหารด0วยความเป3นธรรม ไม2เลือกปฏิบัติ      5. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรให0เป3นไปตามขอบเขตของข0อกฎหมาย ระเบียบ และวินัยของหน2วยงานและองค�กร      6. มีการพิจารณาผลตอบแทนแก2บุคลากรในแต2ละระดับตามปริมาณ และคุณภาพของผลงาน โดยใช0ข0อมูลเชิงประจักษ�      7. มีการมอบหมายงานและผลตอบแทนอย2างเป3นธรรม โดยมอบหมายงานอย2างเหมาะสมกับความรู0ความสามารถของบุคลากรในแต2ละระดับ      2. หลักคุณธรรม 1. มีการส2งเสริมการปฏิบัติงานตามขอบเขตจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ      2. มีการบริหารงานด0วยความซ่ือสัตย�สุจริต ยึดถือหลักความ         54 



การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ระดับความคิดเห็น (5) (4) (3) (2) (1) ถูกต0อง ตรงไปตรงมา ไม2บริหารงานตามความรู0สึกและอารมณ�ของตนเอง 3. มีการส2งเสริม สนับสนุน และนิเทศงานเรื่องความปลอดภัยในการทํางานแก2บุคลากร      4. มีการสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน2วยงาน ในเรื่องการเคารพสิทธิของผู0ต0องขังตามมาตรฐานสากล      5. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง มีการบริหารจัดการเพ่ือแก0ไขและปMองกัน ครอบคลุมทุกประเด็น      6. มีการประพฤติปฏิบัติงานด0วยความเคารพในศักด์ิศรีของบุคลากร และความแตกต2างระหว2างบุคคล      7. มีการนิเทศการปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนให0พนักงานทุกระดับมีความซ่ือสัตย�สุจริต อดทน มีระเบียบวินัย และประพฤติตนเป3นแบบอย2างท่ีดี      3. หลักความโปร)งใส 1. มีการเป7ดเผยข0อมูลข2าวสารท่ีเป3นประโยชน� ตรงไปตรงมา      2. มีการเป7ดเผยข0อมูลท่ีเป3นประโยชน� สิทธิต2างๆ ข้ันตอนความก0าวหน0าในอาชีพให0แก2บุคลากร      3. มีการรับฟPงความคิดเห็นจากบุคลากร ตอบสนองต2อข0อเสนอแนะ และกระตุ0นส2งเสริมให0บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู0ในการปฏิบัติงาน      4. มีการแจ0งรายละเอียด ข้ันตอนวิธีการพิจารณา ความดีความชอบ การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน2งแก2บุคลากรทุกระดับให0รับทราบอย2างชัดเจน      5. มีการส2งเสริมและสนับสนุนให0บุคลากรทุกระดับ ได0มีส2วนร2วมในการบริหาร เช2น การวางแผน การกําหนดเกณฑ� กฎระเบียบ ข0อบังคับ      6. มีการเก็บรวบรวมข0อมูลผลงาน ตัวชี้วัด คุณภาพการทํางาน         55 



การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ระดับความคิดเห็น (5) (4) (3) (2) (1) และพร0อมท่ีจะได0รับการตรวจสอบจากองค�การภายในและภายนอก 7. มีการแจ0งผลการดําเนินงาน กิจกรรม โครงการต2างๆ ให0 บุคลากรรับทราบอย2างท่ัวถึง      4. หลักการมีส)วนร)วม 1. มีการส2งเสริมให0บุคลากรปฏิบัติงานเป3นทีม      2. มีการเป7ดโอกาสให0บุคลากรมีส2วนร2วมในการรับรู0 ร2วมตัดสินใจ และร2วมเสนอความคิดเห็น      3. มีการแจ0งข0อร0องเรียนของผู0ต0องขังแก2บุคลากรและร2วมกันหาแนวทางในการแก0ไขข0อร0องเรียนนั้นอย2างเร2งด2วน      4. มีการกระจายอํานาจหน0าท่ีการตัดสินใจ การบริหารงานและการจัดบริการตามความรู0ความสามารถของบุคลากรในแต2ละระดับ      5. มีการส2งเสริมให0บุคลากรทุกระดับมีส2วนร2วมในการกําหนดแผนงานขององค�กรตามวิสัยทัศน�และยุทธศาสตร�      6. มีการเก็บรวบรวมข0อมูล แจ0งข0อเสนอแนะเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานให0บุคลากรได0รับทราบ      7. มีการส2งเสริม และสนับสนุนให0บุคลากรนําวิธีปฏิบัติงานแบบใหม2 ทันสมัยมาใช0ในการปฏิบัติอย2างต2อเนื่อง      5. หลักความรับผิดชอบ 1. เม่ือเกิดความผิดพลาดในงานท่ีได0รับมอบหมายแล0วท2านกล0าท่ีจะยอมรับผลการกระทําของตนเอง      2. มีการสนับสนุนและส2งเสริมการทํางานเป3นทีมและรับผิดชอบร2วมกัน      3. มีการส2งเสริมการเข0าปฏิบัติงานตรงต2อเวลา ตระหนักในสิทธิหน0าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง และปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด      4. มีการส2งเสริมให0มีความกระตือรือร0น และใส2ใจต2อการแก0ปPญหาต2างๆ ท่ีเกิดข้ึน        56 



การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ระดับความคิดเห็น (5) (4) (3) (2) (1) 5. เม่ือเกิดปPญหาในงานท่ีได0รับมอบหมายท2านได0เร2งดําเนินการ ปรับปรุงแก0ไขอย2างทันท2วงที      6. มีการมอบหมายงานแก2บุคลากรตามระดับความรู0ความสามารถ      7. มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับให0มีสมรรถนะเหมาะสมกับขอบเขตงาน      6. หลักความคุ'มค)า 1. มีการกํากับดูแลการบํารุงรักษาและซ2อมแซมอุปกรณ�เครื่องใช0 อาคารสถานท่ี ให0อยู2ในสภาพท่ีพร0อมใช0งานได0ตลอดเวลา      2. มีการวางแผนพัฒนาบุคลากร โดยดําเนินการติดตาม และ ประเมินผลการพัฒนาความสามารถของบุคลากรอย2างต2อเนื่อง      3. มีการสร0างแรงจูงใจให0บุคลากรทุ2มเทให0กับการปฏิบัติงาน การเรียนรู0และการพัฒนาตนเองอย2างต2อเนื่อง      4. มีการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป?ตามวิสัยทัศน� พันธกิจ เปMาหมาย ขององค�กร      5. มีการมีการวางแผนกลยุทธ�และเปMาประสงค�ในการดําเนินงานขององค�กรไว0อย2างชัดเจน      6. มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามบทบาทหน0าท่ีของแต2ละคน      7. มีการมีการนําเทคโนโลยีมาใช0ในการให0บริการเพ่ือให0เกิดความรวดเร็วและถูกต0อง       ตอนท่ี 3 ข'อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา                        ** ขอขอบคุณทุกท)านท่ีกรุณาสละเวลา ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ** 57 
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