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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการทบทวนวรรณกรรม เพื่อกาหนดองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้ฐานคติที่แม้จะมีจุดร่วมสาคัญของหลักธรรมาภิบาล แต่ในมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบที่ เ หมาะสมกั บ อั ต ลั ก ษณ์ เมื่ อ ทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งพบว่ า
ประกอบด้ ว ย หลั ก นิ ติ ธ รรม หลั ก คุ ณ ธรรม หลั ก ความโปร่ ง ใส หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม หลั ก ความ
รับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และหลักความอิสระ ในประเด็นสุดท้ายได้เสนอแนวทางการสร้างหลัก
ธรรมาภิบาลประกอบด้วย การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นาของผู้ บริหาร ประชาคมสถาบัน
และสร้างตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาล
คาสาคัญ : หลักธรรมาภิบาล องค์ประกอบ
Abstract
This article present literature review for determine the essentials of good
governance for Rajabhat University. This article based on the assumption of the
concurrence of good governance. Also, good governance of Rajabhat University should
be appropriate with institution identity. After review literature related with the good
governance, the findings indicate that good governance consists rule of law integrity,
transparency, participation accountability, economy, and autonomy. In conclusion, this
article offers the good governance creation procedures include organizational culture
development, leadership of administrators, community of higher education and the
appraisal of good governance.
Keywords: Good Governance, Elements
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นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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บทนา
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีภารกิจเกี่ยวข้องกับ การพัฒนาประเทศ จาเป็นต้องมีการบริหารที่
ยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งการปฏิบัติภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณ ดังนั้นบุคลากรต้องปรับกระบวน
ทัศน์การปฏิบัติงานโดยการยึดหลักธรรมาภิบาล (พรทิพย์ กาญจนนิยต, 2548) สอดคล้องกับแผน
อุดมศึกษา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ระบุว่า “ต้องยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา
ในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น โดยใช้กลไกของหลักธรรมาภิบาล”
หลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นองค์การที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนารากฐานของ
ประเทศ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ตั้งกระจายอยู่ทุกภูมิภาค และมีอัตลักษณ์สาคัญคือ “การเป็น
มหาวิ ทยาลั ย ของท้องถิ่น เพื่อคนในท้องถิ่ น ” ปฏิบัติ ราชการตามที่ก าหนดไว้ใ นพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และระเบียบอื่นที่กากับการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ (ปธาน
สุวรรณมงคล, 2557)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจึง ต้องตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาล ทั้งในแง่ของการเป็นตัวแบบการ
บริหารจัดการองค์การ และหล่อหลอมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นกับประชาคมทุกฝ่าย การศึกษาหลักธรร
มาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะหลักธรรมาภิบาล
จะเป็นตัวสะท้อนผลการปฏิบัติงานขององค์การ (รัตนะ บัวสนธ์, 2551) อย่างไรก็ตามแม้แนวคิดธรร
มาภิบาลจะมีประโยชน์ แต่ด้วยความซับซ้อนและความหลากหลายในบริบทขององค์การ ทาให้การ
สร้างหลักธรรมาภิบาลตัวแบบเดียวแล้วนาไปใช้กับทุกองค์การ (One-Size-Fits-All) นั้นเป็นไปไม่ได้
เพราะแต่ละองค์การล้วนมีความแตกต่างในลักษณะของการปฏิบัติภารกิจ (Grindle, 2010)
ดั ง นั้ น การสร้ า งองค์ ป ระกอบหลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ดี ก ว่ า ( Better Governance) ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จึ ง ต้อ งมี ก ารศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ที่เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม
องค์ ป ระกอบของหลั ก ธรรมาภิ บ าล ให้ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มที่ ก าลั ง เผชิ ญ จะท าให้ มี
ประสิทธิภาพมากกว่าการนาหลักธรรมาภิบาลแบบสากลไปใช้โดยขาดการประยุกต์ (Park, 2004)
ด้ว ยเหตุผ ลดัง กล่ าวบทความวิ ช าการฉบั บนี้ จึ งมีวั ตถุ ประสงค์เ พื่อ นาเสนอการทบทวน
วรรณกรรม และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารมหาวิทยาลั ยราชภัฏ จานวน 5 ท่าน เพื่อ เพิ่มความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล ส าหรั บ สร้ างองค์ป ระกอบของหลั กธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับ บทบาทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเนื้อหาในบทความเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง อิทธิพลของปัจจัย
วั ฒ นธรรมองค์ ก าร ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง หลั ก ธรรมาภิ บ าล ต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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มุมมองของหลักธรรมาภิบาล
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าหลั กธรรมาภิบาล (Good Governance) มีมุมมองแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ ประเด็นแรกเป็นมุมมองระดับการบริหารประเทศ หลักธรรมาภิบาลจะเกี่ยวข้องกับ
ผู้กระทาระดับรัฐ บาล ระบบราชการ หลักการใช้อานาจรัฐ การพัฒนาประเทศ เพื่อนาไปสู่ การมี
เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติพัฒนา แต่ในบทความนี้จะอธิบายถึงหลักธรรมาภิบาลในมุมมอง
ระดับการบริหารจัดการองค์การ เริ่มจาก เสนีย์ คาสุข (2544) อธิบายว่า ธรรมาภิบาล สามารถใช้
ร่ ว มกั บ ค าว่ า Corporate Governance ซึ่ ง เป็ น กลไกเกี่ ย วกั บ ขอบเขตการด าเนิ น งาน กติ ก า
กฎระเบียบ และวิถีทางที่องค์การจะใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน สรุปคาว่าธรรมาภิบาล
คือกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะให้ความสาคัญกับองค์กรที่มีรูปแบบ (Formal) คนที่อยู่ในองค์การเป็น
ผู้ตัดสินใจและกระทาตาม โครงสร้างและแนวทางที่กาหนดไว้
สอดคล้องกับ Rhodes (1996, pp 652-667) ที่อธิบายว่า หลักธรรมาภิบาลมีความหมาย
หลายอย่างและใช้ในเรื่องต่างๆ แตกต่างกันออกไปตามหน่วยที่ศึกษา (Unit of analysis) ในมุมมอง
ด้านการบริหารองค์การ หมายถึง องค์การที่บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม (Governance
as Corporate Governance) ซึ่งหมายถึง การดาเนินธุรกิจที่มีทิศทางและควบคุมตรวจสอบการ
บริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารองค์กรธุร กิจที่มีความรับผิ ดชอบ ชัดแจ้งทั้งงานของบริษัทพร้อมกับต้อง
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอีกด้วย จากการอธิบายความหมายมุมมองที่แคบลงมาในระดับ
องค์ ก าร โดยมี ก ารน าค าว่ า บรรษั ท ภิ บ าล (Corporate Governance) มาใช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลายใน
ปัจจุ บัน ดังนั้นสามารถสรุป ได้ว่าหลั กธรรมาภิบาลในมุมมองระดับการบริหารองค์การ หมายถึง
หลักการบริหารจัดการขององค์การที่มุ่งเน้นจุดร่วมสาคัญในการทาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์การ
จุดร่วมสาคัญของหลักธรรมาภิบาล
ปัจจุบันมีการอธิบายแนวคิดของหลักธรรมาภิบาลไว้หลายประการ ประเด็นนี้ผู้เขียนสรุปผล
การทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แนวคิ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล ใช้ ก ารอธิ บ ายหลั ก ส าคั ญ ตาม
ค่าความถี่ ขององค์ป ระกอบ เพื่อสังเคราะห์จุดร่วมสาคัญ (Key points) จากการอธิบายของ UN;
UNDP; UNESCAP; ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี (2542); คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น (2543);
กระทรวงมหาดไทย (2543); พระราชกฤษฎีกา (2546); คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2546);
สถาบันพระปกเกล้า (2552) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2553) สรุปได้ดังตารางที่ 1
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องค์ประกอบ/
องค์การที่ทาการนิยาม

1. หลักนิติธรรม
2. หลักความโปร่งใส
3. หลักการมีส่วนร่วม
4. หลักการตอบสนอง
5. หลักฉันทามติ
6. หลักความเสมอภาค
7. หลักประสิทธิผล
8. หลักประสิทธิภาพ
9. หลักความรับผิดชอบ
10. หลักคุณธรรม
11. หลักความคุ้มค่า
12. หลักการกระจายอานาจ
13. หลักจัดการทรัพยากรมนุษย์
14. หลักองค์การแห่งการเรียนรู้
15. หลักการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
16. หลักวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์
17. หลักการบริหารจัดการ
18. หลักความยั่งยืน
19. หลักการอดทนอดกลั้น
20. หลักการกากับดูแล

UN
UNDP
UNESCAP
สานักนายกรัฐมนตรี
(2542)
กพ. (2543)
กระทรวงมหาดไทย
(2543)
พระราชกฤษฎีกา
(2546)
ก.พ.ร. (2546)
สถาบันพระปกเกล้า
(2552)
ก.พ.ร. (2553)
ความถี่

ตารางที่ 1 จุดร่วมสาคัญของหลักธรรมาภิบาล

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√
√
√

√
√

10
10
10
6
7
8
7
7
10
4
4
√ 2
3
1

√

1

√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

1
1
1
1
1

ตารางที่ 1 แสดงการทบทวนวรรณกรรมองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลจากแหล่งต่างๆ
ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่าการอธิบายองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลที่แตกต่างกัน เพื่อความสอดคล้อง
กับภารกิจ ที่องค์การรับผิดชอบ ดังที่ Grindle (2010) อธิบายว่าหลั กการสากลรูปแบบเดียวไม่ได้
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เหมาะสมกับองค์การทุกแห่ง เช่น กระทรวงมหาดไทยจะมีองค์ประกอบของหลักการกากับดูแล หลัก
ความอดทนอดกลั้ น เพราะมี อานาจหน้ าที่เกี่ ยวกับ การบ าบัดทุ กข์บ ารุงสุ ข การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การอานวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง สถาบัน
พระปกเกล้ามีองค์ประกอบของ หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
หลักการบริหารจัดการ เพราะเป็นองค์กรบริหารสูงสุดที่ดาเนินงานเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ เพื่อ
พัฒนาประชาธิปไตยของประเทศที่เป็นระบบ เป็นต้น
ถึงแม้ว่าจะมีการอธิบ ายหลักธรรมาภิบาลรวมถึง 20 องค์ประกอบ แต่เมื่อพิจารณาจาก
ค่าความถี่พ บว่าองค์ป ระกอบของหลักธรรมาภิบาลมีจุดร่วมสาคัญ 4 องค์ประกอบ ที่ทุกองค์การ
นิยามตรงกัน ประกอบด้วย 1) หลักนิติธรรม 2) หลักความโปร่งใส 3) หลักการมีส่วนร่วม และ 4)
หลักความรับผิดชอบ ดังนั้นจึงสามารถสรุปในทางทฤษฎี ได้ว่าองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลมีจุด
ร่วมสาคัญ 4 ประการ
อย่างไรก็ตาม วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ (2557) ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าการศึกษาแนวคิด
หลักธรรมาภิบาลในองค์การภาครัฐไทยมักจะได้รับอิทธิพลจากระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การสร้ างระบบบริ หารกิจ การบ้ านเมืองและสั งคมที่ดี พ.ศ. 2542 ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6
ประการ คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลัก
ความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการยกเลิกระเบียบดังกล่าวโดยพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกาบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แล้วก็ตาม
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล
เพื่อกาหนดองค์ป ระกอบของหลั กธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ให้ สอดคล้ องกับ
ภารกิจที่ต้องเผชิญในปั จจุ บัน ผู้ เขียนจึงทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับหลั กธรรมาภิบาลใน
องค์การภาครัฐไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2559 (ส่วนใหญ่ระดับดุษฎีนิพนธ์) พบว่าองค์ประกอบของ
หลักธรรมาภิบาลที่ผู้วิจัย ใช้เป็นแนวทางในการศึกษามีค่าความถี่สูงจานวน 6 องค์ประกอบ คือ 1)
หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ
และ 6) หลักความคุ้มค่า แสดงว่า ในปัจจุบันการศึกษาแนวคิดองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล ยัง
อยู่บนฐานแนวคิดตามหลัก 6 ประการของสานักนายกรัฐมนตรี (2542) ตามที่ วีระยุทธ พรพจน์ธน
มาศ (2557) ตั้งข้อสังเกตไว้
และในส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิสามารถยืนยันข้อมูลตรงกันว่า หลักธรรมาภิบาล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยังติดกรอบแนวคิดหลัก 6 ประการของสานักนายกรัฐมนตรี (2542) ดังเช่น
“เมื่อกล่าวถึงธรรมาภิบาลไม่จาเป็นต้องอธิบายเป็นหลัก การตามตัวแบบ แต่ให้ข้อสังเกตว่า
ธรรมาภิบ าลในมหาวิทยาลั ย เกิดจากหั ว ใจ 4 ห้ อ ง ที่ ประกอบด้ ว ย Care การตระหนั กถึง ความ
รับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ถูกกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ Fair การสร้างความ
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เป็นธรรมในมหาวิทยาลัย ทุกคนมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน Share ต้องมีการแบ่งปัน
กันทุกเรื่อง และสุดท้าย Clear ทาทุกอย่างด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน”
(ปัญญา มหาชัย, สัมภาษณ์, 3 สิงหาคม 2560)
สอดคล้องกับ
“มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บางแห่ง ถูกมาตรา 44 เข้าไปควบคุมการบริหาร สาเหตุเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยเหล่านั้นขาดหลักธรรมาภิบาลที่ดี เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความ
โปร่งใส ผู้บริหารไร้ความรับผิดชอบ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย”
(วาโร เพ็งสวัสดิ์, สัมภาษณ์, 17 กรกฎาคม 2560)
สอดคล้องกับ
“มหาวิทยาลัยที่ประสบความสาเร็จล้วนตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล ทั้งการมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมคุณธรรม เน้นความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่รัฐ
กาหนด สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสาคัญมากต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย”
(ประสิทธิ์ คะเลรัมย์, สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2560)
สอดคล้องกับ
“ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน บริหารงานด้วยการยึดหลักความคุ้มค่า คือ
คุณสมบัติของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ”
(ชาคริต ชาญชิตปรีชา, สัมภาษณ์, 4 สิงหาคม 2560)
และในปั จ จุ บั น มี องค์ป ระกอบของหลั ก ธรรมาภิบ าลเพิ่ มเติม ที่ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิจ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ หลักความอิสระ (Autonomy) โดย รัตนะ บัวสนธ์ (2551) ศึกษาธรรมาภิ
บาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่าหลักความอิสระแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับมหาวิทยาลัยกับ
รัฐบาล และการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย สรุปว่ามหาวิทยาลัย ราชภัฏมีอิสระจากรัฐพอสมควร
เช่น ประเด็นการหารายได้ที่ยืดหยุ่นแต่ยังยึดหลักเกณฑ์จากส่วนกลาง การใช้จ่ายงบประมาณที่มี
ลักษณะคล่องตัวมากขึ้น และการบริหารภายในระดับคณะก็ควรมีอิสระ เพื่อความยืดหยุ่นในการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
สอดคล้องกับ Neave (2008) อธิบายหลักความอิสระของสถาบันอุดมศึกษาทวีปยุโรปว่าใน
บางประเทศการผ่อนคลายความเข้มงวดในการกากับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล ไม่ส่งผลทาให้
ประสิทธิภ าพของสถาบัน อุดมศึกษาลดลง และสรุปว่า “ความส าเร็จที่ส าคัญที่สุดจะขาดไม่ได้ใน
ปัจจุบัน คือการกาหนดความสัมพันธ์ของประเทศ (Nation) กับมหาวิทยาลัย (University) ในช่วง 2
ทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการจัดความสัมพันธ์ของรัฐบาลในการกากับ ควบคุม มหาวิทยาลัยให้น้อยลง
กว่าเดิม มหาวิทยาลัยต้องมีอิสระในการดาเนินภารกิจมากขึ้น แต่ยังยึดหลักของกฎหมาย และเกณฑ์
จากส่วนกลางบางเรื่อง”
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ส่วน Magalhaes, Veiga, Amaral, Sousa and Ribeiro (2013) ศึกษาการปฏิรูปหลักธรร
มาภิบาล (Governance Reform) ในสถาบันอุดมศึกษาประเทศโปรตุเกส เพื่อกาหนดหลักธรรมาภิ
บาลใหม่ (New Governance) ใช้เป็นผลลัพธ์นาไปสู่การปฏิรูป พบว่าหลักความอิสระ (Autonomy)
การควบคุมตนเอง (Self-Regulation) จะทาให้การกาหนดนโยบาย (Policy-Making) ของสถาบันมี
คุณภาพมากขึ้น พร้อมทั้งเสนอแนะว่าควรให้ สถาบันอุดมศึกษายึดหลักความมีอิสระในการกาหนด
นโยบายของตนเอง จะเป็นผลดีมากกว่าการให้รัฐบาลกลางเป็นผู้กาหนด เนื่องจากสามารถตอบสนอง
ต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การได้มากกว่า ทาให้สถาบันอุดมศึกษามี
ประสิทธิภาพในการดาเนินภารกิจมากขึ้น
จะเห็นว่า รัตนะ บัวสนธ์ , Neave และ Magalhaes, Veiga, Amaral, Sousa and Ribeiro
อธิบายหลักความอิสระในประเด็นของความยืดหยุ่นจากอานาจรัฐ ในขณะที่ Shwaihet and Nasaif
(2015) ศึกษาหลักความมีอิสระในระดับองค์การ พบว่าหลักความอิสระ (Autonomy) มีความสัมพันธ์
กับ ความพึง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน (Work Satisfaction) ของพนั กงาน และมี ผ ลกระทบถึง การ
ตัดสินใจ (Decision Making) ของพนักงาน หากพนักงานมีอิสระในการตัดสินใจมากขึ้น จะส่งผลให้
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมประเด็นของของหลั กความมีอิส ระ พบว่า เป็นองค์ประกอบ
น่าสนใจศึกษาทั้ง 2 ระดับ คือ ความอิสระจากการกากับของรัฐ และความอิสระในการบริหารงาน
ภายในองค์การ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
“ความอิสระส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างมาก เพราะเป็นองค์การที่มีบริบทแตกต่าง
จากอุดมศึกษาอื่น นโยบายจึงต้องมีความแตกต่างกัน การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นนิติบุคคลทาให้
เกิดความคล่องตัวในการบริหาร สามารถตอบโจทย์ของท้องถิ่นได้ตรงประเด็น ” และอธิบายเพิ่มเติม
ว่ า “การบริ ห ารอุ ด มศึ ก ษายุ ค ปั จ จุ บั น บุ ค ลากรยุ ค เจเนอเรชั่ น Y ต้ อ งการความอิ ส ระในการ
ปฏิบัติงานสูง ดังนั้นวิธีการควบคุมบุคลากรแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองคนรุ่นใหม่ได้ การบริหารคน
รุ่นใหม่ต้องชัดเจนในเป้าหมาย แต่ให้อิสระในวิธีการปฏิบัติงาน”
(ปัญญา มหาชัย)
สอดคล้องกับ
“ตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการกาหนดวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง
ท าให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดเป้ า หมาย สิ่ ง เหล่ า นี้ ท าให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ขั บ เคลื่ อ นไปสู่
ความสาเร็จอย่างมีคุณค่า”
(ปรีชา ธรรมวินทร, สัมภาษณ์, 4 สิงหาคม 2560)
สอดคล้องกับ
“มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความอิสระถือเป็นเรื่องที่ดีมาก การตัดสินใจเรื่องสาคัญใช้มติของสภา
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก ผู้บริหารมีอิสระในการบริหารตามแนวนโยบายของสภา ด้านการบริหารงาน
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บุคคลมีความอิส ระทั้งในการสรรหา คัดเลื อก และประเมินผลบุคลากร กระบวนการจะสิ้ นสุ ดที่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สิ่งเหล่านี้ทาให้มหาวิทยาลัยเกิดความคล่องตัว ปฏิบัติภารกิจ
ตอบสนองสังคมได้อย่างมีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ”
(วาโร เพ็งสวัสดิ์)
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนจึงกาหนดหลัก
ความอิสระเป็นองค์ประกอบที่ 7 ของหลักธรรมาภิบาล และสรุปว่าองค์ประกอบของหลักธรรมาภิ
บาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4)
หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า และ 7) หลักความอิสระ
นิยามศัพท์เฉพาะ
การนิยามศัพท์เฉพาะของหลักธรรมาภิบาลทั้ง 7 องค์ประกอบ สามารถสรุปได้ดังนี้
1. หลักนิติธรรม หมายถึง หลักการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเน้นยึดตามหลักกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นหลักร่วมกัน มีการดาเนินการตามกฎเกณฑ์ที่กาหนดด้วยความเป็นธรรม ไม่มี
การเลือกปฏิบัติโดยอิงอานาจไว้ที่ตัวบุคคล
2. หลักคุณธรรม หมายถึง หลักการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรม
ความถูกต้องดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถเป็นองค์การที่เป็นแบบอย่างแก่สังคมรอบข้างได้
3. หลักความโปร่งใส หมายถึง หลักการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยที่สามารถเผยแพร่ให้
บุคคลภายนอกรับทราบได้ มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เปิดเผย นาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ตรงไปตรงมาให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนภายนอกตรวจสอบได้
4. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง หลักการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยที่ให้บุคลากรทุก
ระดับมีบทบาทในการร่วมตัดสินใจเรื่องสาคัญต่างๆ บุคลากรทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้
โดยสะดวก และมีช่องทางในการเสนอความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ต่อมหาวิทยาลัย
5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง หลักการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยที่ตระหนักรู้ถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติภารกิจใดๆ ต้องกระทาโดยการมีการคานึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ ตลอดจนผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยกับ มหาวิทยาลัย และมี ความกล้ ายอมรับในผลการปฏิบัติ
ภารกิจ
6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง หลักการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยที่เน้นการใช้ทรัพยากร
ให้ เกิดประโยชน์ สู งสุ ด มีน โยบายให้ บุ คลากรในองค์การใช้ทรัพยากรอย่ างประหยัด คุ้มค่า และ
พยายามพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ
7. หลักความอิสระ หมายถึง หลักการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยที่มีความยืดหยุ่น จาก
การถูกกากับควบคุมจากองค์การภายนอกตามความเหมาะสม และการปฏิบัติงานของบุคลากรมีความ
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ยืดหยุ่น มีโอกาสปฏิบัติภารกิจที่สร้างสรรค์ตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ไม่ถูก
กากับควบคุมจากฝ่ายบริหารมากเกินไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการสร้างหลักธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีแนวทางในการสร้างหลักธรรมาภิบาล 4 ประการ ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาวัฒนธรรมองค์การ วัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งที่สร้างและกาหนดพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เพราะค่านิยม ความเชื่อ ของบุคลากรที่ยึดหลักธรรมาภิบาล มีส่วนสาคัญใน
การหล่อหลอมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวจะถูกส่งต่อจากรุ่น สู่รุ่นตามลาดับ และเป็นหัวใจสาคัญในการสร้างธรรมาภิบาลที่
ยั่งยืน ดังนั้นผู้บริหารตลอดจนบุคลากรทุกคนต้องร่วมกันค้นหา พัฒนาวัฒนธรรมองค์การให้แข็งแกร่ง
และเหมาะสมกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ข องสถาบั น เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรเกิ ด ค่ า นิ ย มหลั ก (Core Value) ในการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลต่อไป
2. ภาวะผู้นา ผู้บริหารมีส่วนสาคัญในการสร้างธรรมาภิบาล พฤติกรรมการบริหารงานจะ
เป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้เกิดการลอกเลียนแบบของบุคลากร ดังนั้นผู้บริหารทุกคนต้องปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี (Role Model) ด้วยการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามหลักนิติธรรม มีคุณธรรม มี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร เน้นความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน และให้
อิส ระตามสมควรแก่บุ คลากร ผู้ บ ริห ารต้อ งตระหนั กถึ งบทบาทในการสร้า งแรงบัน ดาลใจให้ แ ก่
บุคลากร เพื่อผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป
3. ประชาคมของสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรจัดกิจกรรมที่ขับเคลื่อนให้เกิดธรรมาภิ
บาล โดยเปิดพื้นที่สาธารณะ (Public Space) ให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมค้นหาความ
จริง ถกเถียง อภิปรายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันโดยไม่ปิดบัง เผยแพร่ข้อมูลสู่ประชาคมของสถาบัน
อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมดังกล่าวจะใช้ประชาคมของสถาบัน เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล และ
สร้างแรงกดดันผู้ที่ใช้อานาจหน้าที่ทางการบริหารให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
4. สร้างตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏควรส่งเสริมการวิจัย เพื่อค้นหาและ
กาหนดตัวชี้วัดตามหลักธรรมาภิบาล (Governance Indicator) ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบทั้ง 7
ประการ อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งดาเนินการวัดผลตามตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้ างแนวปฏิบั ติที่ดี (Good Practice) หรือแนวปฏิบัติที่เป็น เลิ ศ (Best Practice) ของหน่ว ยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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สรุป
แนวคิด หลั กธรรมาภิ บ าล (Good Governance) ในมุ มมองกว้ า งจะเกี่ย วข้ องกั บ รัฐ บาล
ระบบราชการ และการพัฒนาประเทศ ในส่วนมุมมองการบริหารระดับองค์การ หลักธรรมาภิบาล
คือ หลักการบริหารจัดการขององค์การที่มุ่งเน้นจุดร่วมสาคัญในการทาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์การ
โดยมี จุ ด ร่ ว มส าคั ญ ประกอบด้ ว ย หลั ก นิ ติ ธ รรม หลั ก ความโปร่ ง ใส หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม และ
หลักความรับผิดชอบ แต่ทั้งนี้นักวิชาการตลอดจนองค์การต่างๆ ทาการกาหนดองค์ประกอบของหลัก
ธรรมาภิบาลค่อนข้างหลากหลายและแตกต่างกันออกไป โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างองค์ประกอบที่
เหมาะสมกับบริบทองค์การของตน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์แตกต่างจากองค์การรูปแบบอื่น ดังนั้นองค์ประกอบของหลัก
ธรรมาภิ บ าลจึ ง ต้ อ งเหมาะสมกับ องค์ ก าร เมื่ อ ทบทวนวรรณกรรมที่ ศึ ก ษาหลั ก ธรรมาภิ บ าลใน
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ยื น ยั น ข้ อ มู ล พบว่ า องค์ ป ระกอบของหลั ก
ธรรมาภิบาลยั งอยู่ ภายใต้อิทธิพลแนวคิดของระเบียบสานักนายกรัฐ มนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ที่ประกอบด้วย 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม
3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า
เมื่อทบทวนวรรณกรรมและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อค้นหาองค์ประกอบเพิ่มเติม พบว่า
หลักความอิสระ (Autonomy) เป็นแนวคิดที่สาคัญ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ความอิสระจาก
การถูกกากับจากหน่วยงานภายนอกและความอิสระของหน่วยงานภายในองค์การ และหลักความ
อิสระยังส่งผลทาให้สถาบันอุดมศึกษามีความคล่องตัวมากขึ้น บุคลากรในองค์การมีความพึงพอใจ
สูงขึ้น ดังนั้นจึงกาหนดองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 องค์ประกอบ คือ
1) หลั กนิ ติ ธ รรม 2) หลั ก คุณ ธรรม 3) หลั ก ความโปร่ง ใส 4) หลั ก การมีส่ ว นร่ ว ม 5) หลั ก ความ
รั บ ผิ ด ชอบ 6) หลั ก ความคุ้ ม ค่ า และ 7) หลั ก ความอิ ส ระ และท าการนิ ย ามศั พ ท์ เ ฉพาะของ
องค์ประกอบเพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษาในอนาคตต่อไป
สาหรั บแนวทางการพัฒ นาหลั กธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เริ่มจากการพัฒ นา
วัฒ นธรรมองค์การที่ เหมาะสม โดยธรรมชาติองค์ การทุ กแห่ งจะมีบริ บทแตกต่างกั น วัฒ นธรรม
องค์การจะเป็นปัจจัยหล่อหลอมให้เกิดธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน ประเด็นต่อมาที่สาคัญคือภาวะผู้นาของ
ผู้บริหาร ที่เปรียบเสมือนต้นแบบในการปฏิบัติงานของบุคลากร ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แล้วถ่ายทอดไปยังบุคลากรภายในสถาบัน ประเด็นต่อมา
เป็นการสร้างประชาคม โดยใช้กิจกรรมผ่านพื้นที่สาธารณะเป็นกลไกสร้างธรรมาภิบาล และประเด็น
สุดท้ายคือการสร้างตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางกากับการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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