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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัยทองสุ ข 2) สมรรถนะ
ของบุคลากรวิทยาลัยทองสุ ข และ3) การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อสมรรถนะของบุคลากร วิทยาลัยทองสุ ข
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรวิทยาลัยทองสุ ข จานวน 108 คน ได้มาจากการสุ่ มแบบช่วงชั้น เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น มีค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐาน ด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอนผลการวิจยั มีดงั นี้
1) การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร วิทยาลัยทองสุ ข โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านที่ได้รับค่าเฉลี่ยสูงสุ ดคือ ด้านหลักการมีส่วนร่ วม รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ และ
น้อยสุ ดคือ ด้านความโปร่ งใส
2) สมรรถนะของบุคลากรวิทยาลัยทองสุ ขภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านที่ได้รับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุ ดคือด้านความรับผิดชอบในงาน รองลงมาคือ ด้านการทางานเป็ นทีม และน้อยสุ ดคือ ด้านการยึดมัน่
ในคุณธรรม
3) การบริ ห ารตามหลัก ธรรมาภิ บ าลที ่ ส่ ง ผลต่อ สมรรถนะของบุค ลากรวิท ยาลัย ทองสุ ข ได้แ ก่
ด้านหลักความคุม้ ค่า (X6) และด้านหลักคุณธรรม (X2) เขียนเป็ นสมการได้ ดังนี้
Zy = .498 (X6) + .317 (X2)
คาสาคัญ: หลักธรรมาภิบาล สมรรถนะของบุคลากร วิทยาลัยทองสุ ข
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Abstract
The objectives of this research were to study (1) the administration based on good governance
principles of Thongsuk College; (2) competencies of Thongsuk College personnel; and (3) the administration
based on good governance principles affecting competencies of Thongsuk College personnel. The research
sample consisted of 108 personnel of Thongsuk College, obtained by stratified sampling. The employed research
instrument was a questionnaire developed by the researchers, with reliability coefficient of .98 for the whole
questionnaire. Statistics employed for data analysis were the frequency, percentage, mean, standard deviation,
and stepwise multiple regression analysis for hypothesis testing. Research findings were as follows:
1. The overall administration based on good governance principles of Thongsuk College was rated at
the moderate level. When specific aspects of administration were considered, the aspect receiving the highest
rating mean was participation principles, followed by responsibility; while the aspect receiving the lowest rating
mean was transparency.
2. The overall competency of Thongsuk College personnel was rated at the high level. When specific
competencies were considered, the competency receiving the highest rating mean was work responsibility,
followed by team working; while the competency receiving the lowest rating mean was adherence to virtues and
morality.
3. The administration based on good governance principles affecting competencies of Thongsuk
College personnel were value for money (X6), and ethics (X2) ; the regression equation could be written as shown
below:
Zy = .498 (X6) + .317 (X2)
Keywords: Good governance principles, Competencies of personnel, Thongsuk College
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
วิวฒั นาการของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วกว้างขวางในยุคโลกาภิวตั น์ เพราะความก้าวหน้าทาง
ด้านการสื่ อสารเทคโนโลยี การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ วสู่ ประชาชน ระบบการบริ หารงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนเกิดความไม่สอดคล้องและไม่ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้น จึงทาให้สังคมโลกหันกลับมามองถึง
สาเหตุปัญหาที่แท้จริ งในการบริ หารของประเทศ ที่มีผลกระทบต่อด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่ งส่ งผลต่อ
องค์การอื่นๆ อย่างมากมาย (รับขวัญ ภาคภูมิ, 2547 น. 1) การบริ หารเป็ นเครื่ องมือที่ ช้ ี ให้เห็นถึงความสาเร็ จ และ
ความล้มเหลวความมีประสิ ทธิ ภ าพ หรื อความไร้ป ระสิ ท ธิ ภ าพขององค์การการบริ ห าร เป็ นลักษณะของการ
ทางานร่ วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยนาศาสตร์และศิลป์ พร้อม
ด้วยทรัพยากรทางการบริ หารมาใช้ในกระบวนการการบริ หารได้อย่างเหมาะสม
ทรัพยากรทางการบริ หารที่สาคัญที่สุดคือ ผูบ้ ริ หารเป็ นหลักชัยของหน่วยงาน และเป็ นดวงประทีปของผูป้ ฏิบตั ิงาน
หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ ริ หารที่ดีจะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน และพยายามทาตนให้เป็ นที่
เลื่อมใสศรัทธาของผูร้ ่ วมงาน หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างแท้จริ ง ในขณะเดียวกัน แนวคิดเรื่ องการบริ หารที่ดีจาก
ต่ างประเทศ ได้เผยแพร่ เข้าสู่ สังคมไทย (พระมหาลาพึ ง ธี ร ปญฺ โ ญ, 2554 น. 1) โดยนักวิช าการองค์ก รพัฒ นา
เพื่อเป็ นแนวทางการปรับปรุ ง การบริ หารกิ จการบ้านเมืองและสังคมให้เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ของสังคมใหม่ ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ซึ่ งมีสาระสาคัญคือ
ความพยายามในการสร้างระบบการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนปฏิ บัติการประจาปี ของวิทยาลัยทองสุ ข (2557 น. 3) จัดทาขึ้ นตามนโยบายของแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 25572561 เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย โดยได้นากรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) มาเป็ นแนวทางในการจัดทาแผนกล
ยุทธ์ ซึ่ งมีปณิ ธานอันแน่วแน่ที่จะดารงความเป็ นเลิศทางวิชาการ เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรมศีลธรรมและจริ ยธรรมอันดี
งาน ให้ส อดคล้อ งกั บ การบริ หารตามหลัก ธรรมาภิ บ าลในสถานศึ ก ษา ซึ่ งรั บ อิ ท ธิ พ ลจากระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 อันประกอบไปด้วย 6 หลัก
คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า
แม้วา่ ในปัจจุบนั จะมีการยกเลิกระเบียบ ดังกล่าว โดยพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการ
บ้านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 แล้วก็ ต ามแต่ ในกรณี การศึ ก ษาธรรมาภิ บ าลในสถานศึ กษานั้นมี งานวิจัยจานวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งงานวิ จัยของศรี พ ชั รา สิ ท ธิ กาจร แก้ว พิจิต ร (2551 น. 154-156) ซึ่ งเป็ น การพยายามสร้า ง
องค์ป ระกอบของธรรมาภิบ าล ที ่มี ค วามเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อ มของสถาบัน อุด มศึก ษาเอกชน ซึ่ ง ผล
การศึกษา ได้เพิ่มองค์ประกอบจากระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ฯ อีกสองหลัก คือ หลักความมัน่ คงและหลักการ
ใช้อานาจหน้าที่
วิทยาลัยทองสุ ข มีแผนปฏิบตั ิการประจาปี โดยการมีส่วนร่ วมของทุกหน่วยงานและบุคลากรของวิทยาลัย
มาประกอบกับนโยบายของผูบ้ ริ หารวิทยาลัยทองสุ ข (แผนกลยุทธ์วิทยาลัยทองสุ ข , 2557-2561 น. 13. 25) ปั ญหา
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ทางการพัฒ นาบุค ลากรสายวิช าการ ที ่มุ่งเพิ ่มศักยภาพในด้านการเรี ย นการสอน การใช้ภ าษา ด้า นคุณ ธรรม
จริ ยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชี พขับเคลื่อน ผลักดันให้อาจารย์ผลิตงานและเผยแพร่ ผลงานวิชาการ ด้านบริ หาร
จัดการ พัฒนาระบบกลไกการบริ หารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
อย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
จากการวิจยั ของริ นทร์ รดี พิทกั ษ์ (2553 น. 56) เรื่ องพฤติ กรรมการบริ หารสถานศึ กษาตามหลักธรรมาภิ
บาลของผูบ้ ริ หารในทัศนะของครู สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาจังหวัดสงขลา พบว่า มีการปฏิบตั ิ
ตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีการปฏิบตั ิมากที่สุด
และเป็ นการปฏิบตั ิในระดับค่อนข้างบ่อยได้แก่ หลักความคุม้ ค่า ส่ วนด้านที่มีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดและมีระดับการ
ปฏิบตั ิเป็ นบางครั้ง ได้แก่ หลักนิติธรรม
การบริ หารจาเป็ นต้องอาศัยผูบ้ ริ หารที่มีความรู ้ความสามารถ และมีกระบวนการบริ หารที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพ
(เสน่ห์ จุย้ โต, 2545 น. 67-80) ได้อธิ บายถึงสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรได้รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันไม่ว่า
จะเป็ นความรู ้ ทักษะความสามารถ ความคิดรวบยอด แรงจูงใจ ความตระหนักในตนเองและส่ วนตัวอื่นๆ ที่สาคัญ
ต่อการปฏิ บ ตั ิ งานหรื อ หน้า ที่ ใ ห้ไ ด้ผ ลอย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื ่อให้เห็นภาพรวมที่ค รบถ้วนของคุณ ภาพของ
บุคลากร(อาดุลย์ พรมแสง, 2554 น. 49) สมรรถนะบุคลากรเข้ามามีบทบาทสาคัญ เมื่อองค์การมุ่งเน้นไปที่ผลผลิต
และผลลัพธ์ขององค์การ ซึ่ งมีที่มาจากผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิงานของทุกๆ คนในองค์การ จึงเป็ นหน้าที่ผบู ้ ริ หาร
สถานศึก ษาที ่ จะต้องบริ ห ารอย่างมื อ อาชี พ น าศาสตร์ การบริ ห ารงานบุ ค คลมาใช้ (รุ่ ง แก้วแดง, 2546 น. 69)
เปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพ และสมรรถนะเต็มที่ ตรงกับความรู ้ความสามารถ ความถนัดจนกระทัง่ มี
ความเป็ นเลิศ ดูแลให้ได้รั บ ค่ า ตอบแทน การยกย่อ งเชิ ด ชู ตามผลงานที่ ปฏิ บตั ิ จริ ง เพื่ อที่ จะได้มีขวัญ กาลังใจ
ทางานอย่างมี ความสุ ขและประสบความสาเร็ จในชีวิต
จากงานวิจยั ของเอกชัย หลายชั้น (2558 น. 135) ได้วิจยั เรื่ อง สมรรถนะหลักของบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม การทางานเป็ นที ม การสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริ การที่ดี ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม สมรรถนะมีความรู ้ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานและความรู ้ในเรื่ องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ต้องมีทกั ษะที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานและบุคลากรวิทยาลัยทองสุ ขต้องมีสมรรถนะหลัก 5 ด้าน (สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน, 2548) ประกอบไปด้วย 1) ด้านการมุ่งสัมฤทธิ์ 2) ด้านการบริ การที่ดี 3) ด้านการสัง่
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4) ด้านการยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม และ 5) ด้านการทางาน
จากการศึกษาเอกสาร ตารา แนวคิดและทฤษฏีเกี่บวกับการสร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. 2542 อันประกอบไปด้วย 6 หลัก คื อ หลักนิ ติธรรม หลักคุ ณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า นามาศึกษาวิจยั ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะครู สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 น. 2) และคู่มือระบบการปฏิบตั ิงานมหาวิทยาลัยมหิ ดล (2554) ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ตวั
แปรสมรรถนะของบุคลากร ได้แก่ ด้านการยึดมัน่ ในคุณธรรม ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านความรับผิดชอบในงาน
ด้านการทางานเป็ นทีม และด้านการวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ
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จากเหตุผลข้างต้นผูว้ ิจยั มีความสนใจที่ จะศึกษาตังแปรเกี่ยวกับการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะของบุคลากร วิทยาลัยทองสุ ข ซึ่ งผลจากการวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั คาดหวังว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจะนา
การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสถานศึกษาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาระดับการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัยทองสุ ข
2) เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของบุคลากรวิทยาลัยทองสุ ข
3) เพื่อศึกษาการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อสมรรถนะของบุคลากรวิทยาลัยทองสุ ข

สมมติฐานของการวิจัย
ปั จจัยของการบริ ห ารตามหลักธรรมาภิ บ าลอย่างน้อยหนึ่ งตัวแปรที่ ส่ งผลต่ อสมรรถนะของบุ คลากร
วิทยาลัยทองสุ ข
กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ตารา ตามแนวคิดและทฤษฏีท้ งั หมด ผูว้ ิจยั สามารถพัฒนานามาใช้ใน
การกาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ปรากฏภาพ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (Xtot)
ด้านหลักนิติธรรม (X1)
ด้านหลักคุณธรรม (X2)
ด้านหลักความโปร่ งใส (X3)
ด้านหลักการมีส่วนร่ วม (X4)
ด้านความรับผิดชอบ (X5)
ด้านหลักความคุม้ ค่า (X6)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
สมรรถนะของบุคลากร (Ytot)
ด้านการยึดมัน่ ในคุณธรรม (Y1)
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Y2)
ด้านความรับผิดชอบในงาน (Y3)
ด้านการทางานเป็ นทีม (Y4)
ด้านการวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ (Y5)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการจัย
ที่มา: พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546สมรรถนะครู
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 น. 2) และคู่มือระบบการปฏิบตั ิงานมหาวิทยาลัยมหิ ดล (2554)
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วิธีดาเนินการวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั ประกอบด้วย แผนแบบการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เทคนิ ควิธีการสุ่ มตัวอย่างตัวแปรที่ ศึกษา เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั การสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่ องมือ การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการนาเสนอข้อมูล
เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา (Descriptive research) ที่ มีแผนแบบของการวิจยั ในลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเดี ยวตรวจสอบ
สภาพตามที่เป็ นจริ ง โดยไม่มีการทดลอง (the one-shot, non-experimental case study)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิทยาลัยทองสุ ข จานวน 147 คน
จาแนกกลุ่มตัวอย่างของบุคลากร วิทยาลัยทองสุ ข โดยผูว้ ิจยั ใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan,
1970 p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างของบุคลากร วิทยาลัย ทองสุ ข รวมทั้งสิ้ น 108 คน และทาการสุ่ มแบบช่วงชั้น
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร
ตารา แนวคิดทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คาถามเกี่ ย วกับ สถานภาพของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา ประสบการณ์ ใน
การปฏิบตั ิงาน ปัจจุบนั ปฏิบตั ิหน้าที่ในสายงานของบุคลากรและหน่วยงานที่สงั กัดจานวน 6 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นแบบ
ตัวเลือกที่กาหนดคาตอบไว้ (Check list)
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการบริ หารตามหลักธรรมาภิ บาล วิทยาลัยทองสุ ข จานวน 6 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านหลักนิ ติ ธรรม จานวน 5 ข้อ ด้านหลักคุ ณ ธรรม จานวน 4 ข้อ ด้านหลักความโปร่ งใส จานวน 4 ข้อ ด้าน
หลักการมีส่วนร่ วม จานวน 4 ข้อ ด้านความรับผิดชอบ จานวน 5 ข้อ และด้านหลักความคุม้ ค่า จานวน 5 ข้อ รวม
ทั้งสิ้ นจานวน 27 ข้อ
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลากรวิทยาลัยทองสุ ข ประกอบด้วย ด้านการยึดมัน่ ในคุณธรรม
จานวน 7 ข้อ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ จานวน 5 ข้อ ด้านความรับผิดชอบในงาน จานวน 7 ข้อ ด้านการทางานเป็ นทีม
จานวน 5 ข้อ และด้านการวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ จานวน 5 ข้อ รวมทั้งสิ้ นจานวน 29 ข้อ

การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลส่ งผลต่อสมรรถนะ
ของบุคลากร วิทยาลัยทองสุ ข
การตัดสิ นดัชนี ความสอดคล้องตามเกณฑ์ ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามในแบบสอบถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะที่กาหนดไว้ในแต่ละด้าน ตามแนวคิดการหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 คน ได้ค่า IOC
ทั้งฉบับเท่ากับ .98 ซึ่ งผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
ผูว้ ิจยั ได้นาเครื่ องมือดังกล่าว ไปทดสอบ (Try out) กับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้ าหมาย
จานวน 30 คน แล้วนามาพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง จึงนาเครื่ องมือไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
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และนาผลการตอบแบบสอบถามไปคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) แบบสอบถาม โดยใช้สถิติสมั ประสิ ทธิ์
แอลฟ่ า (-Coefficient) ของครอนบราค (Cronbach’s. Alpha อ้างถึงในลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์. 2547: 232-236) ได้
ค่ าความเที่ ย งของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ ากับ .98 แสดงว่า ค่ าความเชื่ อมัน่ ที่ วิเคราะห์ ได้มีค่ าสู งกว่าเกณฑ์ที่
กาหนดได้เครื่ องมือฉบับที่สมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้เก็บรวมรวมข้อมูลในการวิจยั ต่อไป

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ทาหนังสื อถึงคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยทองสุ ข ขอความอนุเคราะห์อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
จากอธิ การบดี วิทยาลัยทองสุ ข
2. ผูว้ ิจยั นัดหมายวันเก็บรวบรวมข้อมูลกลับคื น ในกรณี ที่บุคลากรของวิทยาลัยทองสุ ขส่ งแบบสอบถามไม่
ทันผูว้ ิจยั ได้ติด ต่อ และติด ตามประสานงานกลับ หน่ว ยงานที ่ส ังกัด ในวิท ยาลัย ทองสุ ข เพื ่อ ส่ งแบบสอบถาม
กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง
3. เมื่อผูว้ ิจยั ได้รับแบบสอบถามกลับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ตามจานวน 92 ฉบับ คิ ดเป็ นร้อยละ 85
และจัดลาดับข้อมูล เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้น ไปวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป

สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์สถานภาพของผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ระดับการบริ หารตามหลักธรรมาภิ บาลและสมรรถนะของบุ คลากร วิทยาลัยทองสุ ข โดย
การหาค่าเฉลี่ย (xˉ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยภาพรวมและรายด้านแล้วนาค่าเฉลี่ย (xˉ ) ที่ได้เทียบกับ
เกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1970 p. 190)
3. การวิเคราะห์การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อสมรรถนะของบุคลากร วิทยาลัยทองสุ ข โดย
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple Regression Analysis) โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป

ผลการวิจัย
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลผลข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอในรู ปแบบความ
เรี ยงและตารางประกอบ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล (Xtot) โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวม
และรายด้าน ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ผลการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมและรายด้ าน
รายด้าน
1
2
3
4
5
6

การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล (Xtot)
ด้านหลักนิติธรรม (X1)
ด้านหลักคุณธรรม (X2)
ด้านหลักความโปร่ งใส (X3)
ด้านหลักการมีส่วนร่ วม (X4)
ด้านความรับผิดชอบ (X5)
ด้านหลักความคุม้ ค่า (X6)
รวม (Xtot)

ˉx
3.17
3.16
3.04
3.26
3.23
3.13
3.17

S.D.
0.91
0.89
0.89
0.80
0.81
0.84
0.78

(n = 92)
ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบว่า การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล (Xtot) โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง (xˉ = 3.17,
S.D. = 0.78) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้านอันดับแรก คื อ ด้านหลักการมี ส่ วนร่ วม (X4) อยู่ในระดับปานกลาง (xˉ = 3.26,
S.D. = 0.80) รองลงมาคื อ ด้านความรั บ ผิ ด ชอบ (X5) อยู่ในระดับ ปานกลาง (xˉ = 3.23, S.D. = 0.81) และอัน ดับ
สุ ดท้ายคือ ด้านหลักความโปร่ งใส (X3) อยูใ่ นระดับปานกลาง (xˉ = 3.04, S.D. = 0.89) ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากร (Ytot) โดยใช้ ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมและ
รายด้าน ดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลสมรรถนะของบุคลากร (Ytot) โดยภาพรวมและรายด้ าน
(n = 92)
รายด้าน
1
2
3
4
5

สมรรถนะของบุคลากร (Ytot)
ด้านการยึดมัน่ ในคุณธรรม (Y1)
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Y2)
ด้านความรับผิดชอบในงาน (Y3)
ด้านการทางานเป็ นทีม (Y4)
ด้านการวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ (Y5)
รวม (Ytot)

ˉx
3.50
3.62
3.87
3.86
3.67
3.72

S.D.
0.88
0.90
0.81
0.82
0.90
0.78

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า สมรรถนะของบุคลากร (Ytot) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.72, S.D. = 0.78)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านที่อยู่ในระดับมากอันดับแรกคือ ด้านความรับผิดชอบ (Y3) อยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 3.87,
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S.D. = 0.81) รองลงมาคื อ ด้านการทางานเป็ นที ม (Y4) อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.86, S.D. = 0.82) และอันดับสุ ดท้าย
คือ ด้านการยึดมัน่ ในคุณธรรม (Y1) (xˉ = 3.59, S.D. = 0.88) อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งต่อสมรรถนะของบุคลากร วิทยาลัยทองสุ ข ผูว้ ิจยั ใช้
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณแบบขั้นตอน (Multiple Regression Analysis) พิจารณาตามตัวแปรที่เข้าสมการคือ
ด้านหลักนิ ติธรรม (X1) ด้านหลักคุ ณ ธรรม (X2) ด้านหลักความโปร่ งใส (X3) ด้านหลักการมีส่วนร่ วม (X4) ด้าน
ความรับผิดชอบ (X5) และด้านหลักความคุม้ ค่า (X6) โดยเลือกวิธี (Stepwise) เป็ นวิธีเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการ
ถดถอย จากตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเข้าสมการ (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์และ
คณะ: 2547: 276) แต่ถา้ ตัวแปรใหม่ที่ใส่ เข้าไปในสมการถดถอยสัมพันธ์กบั ตัวแปรแรก (ไม่สามารถทานายตัวแปรตาม
ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ) ตัวแปรนี้กจ็ ะถูกตัดออก แล้วตัวแปรตัวต่อไปเข้าสมการ ตาราง 3
ตาราง 3 การวิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุคูณการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ด้ านหลักความคุ้มค่ า (X6) ด้ านหลัก
คุณธรรม (X2) โดยภาพรวม สมรรถนะของบุคลากร (Ytot)
แหล่งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
34.00
20.914
55.414

df
2
89
91

MS
17.250
.235
-

F
73.406**
-

Sig.
.000
-

** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ (Multiple R)
ค่าประสิ ทธิ ภาพในการทานาย (R Square)
ค่าประสิ ทธิ ภาพในการทานายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square)
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย (Standard Error)

.789
.623
.614
.485

ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ
ตัวแปรพยากรณ์
ค่าคงที่ (Constant)
ด้านหลักความคุม้ ค่า (X6)
ด้านหลักคุณธรรม (X2)
** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Unstandardized
Coefficients
b
Std. Error
1.415
.197
.457
.122
.278
.116

Standardized
Coefficients
Beta
.498
.317

t

Sig.

7.170**
3.758**
2.393**

.000
.000
.000
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จากตาราง 3 พบว่า ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการคือ ด้านหลักความคุม้ ค่า (X6) และด้านหลักคุณธรรม
(X2) โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ (Multiple R) เท่ากับ .789 ค่าประสิ ทธิ ภาพในการทานาย (R Square)
เท่ากับ .623 หมายความว่า การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความคุม้ ค่า (X6) และด้านหลักคุณธรรม (X2)
สามารถทานายความแปรปรวนของสมรรถนะของบุคลากร (Ytot) ได้ร้อยละ 62.30 ค่าประสิ ทธิ ภาพในการทานายที่
ปรับแล้ว (Adjusted R Square) เท่ากับ .614 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย (Standard Error) เท่ากับ
.48476 ในลักษณะนี้ แสดงให้เห็นว่า การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล มีเพียงสองด้านที่ส่งผลต่อสมรรถนะของ
บุคลากร วิทยาลัยทองสุ ข อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเขียนเป็ นสมการ ดังนี้
สมการคะแนนดิบ
Ý = 1.415 + .457 (X6) + .278 (X2)

สรุปข้ อค้ นพบจาการวิจัย
การวิเคราะห์การถอดถอยเชิ งพหุ คูณแบบขั้นตอน (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise จาก
สมมติฐานของการวิจยั ที่ต้ งั ไว้คือ ปัจจัยของการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างน้อยหนึ่งตัวแปรที่ส่งผลต่อสมรรถนะ
ของบุคลากร วิทยาลัยทองสุ ข อย่างเป็ นทางการ สามารถเขียนการถอดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน ดังภาพ 2
ด้ านหลักความคุ้มค่ า (X6)

.498
สมรรถนะของบุคลากร (Ytot)

ด้ านหลักคุณธรรม (X2)

.317

ภาพที่ 2
จากภาพที่ 2 การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ ด้านหลักความคุม้ ค่า (X6) กับ ด้านหลักคุณธรรม (X2)
มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ในรู ปคะแนนมาตรฐาน .498, .317 ตามลาดับ สามารถทานายการบริ หารตามหลักธรรมาภิ บาล
มีเพียงสองด้านที่ส่งผลต่อสมรรถนะของบุคลากร วิทยาลัยทองสุ ข ได้ร้อยละ 62.30 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สามารถเขียนเป็ นรู ปสมการถดถอยในรู ปคะแนบมาตรฐาน ดังนี้
สมการคะแนนมาตรฐาน
Zy = .498 (X6) + .317 (X2)
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อภิปราย
จากการวิจยั การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งต่อสมรรถนะของบุคลากร วิทยาลัยทองสุ ข ผลการวิจยั ดังนี้
1. การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล วิทยาลัยทองสุ ข พบว่า การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล (Xtot) โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง แสดงว่า มีการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลค่อนข้างน้อย ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลงาน
การวิจยั ของพิศสมัย หมกทอง (2554 น. 144) ได้วิจยั เรื่ อง การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ สานักงาน
เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ดังที ่ลดั ดา ผลวัฒ นะ (2557 น. 26)
ได้ก ล่า วว่า เนื ่ อ งจากธรรมาภิ บ าล เป็ นเรื่ อ งที ่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การปฏิ บ ตั ิ ต่อ กัน ในทุก องค์ก ร ธรรมาภิบ าลเป็ น
หลัก การที ่น ามาใช้บ ริ ห ารงานด้ว ยเหตุ เ พราะช่ ว ยสร้ า งสรรค์แ ละส่ ง เสริ ม องค์ก ร ให้ม ีศ กั ยภาพและ
ประสิ ทธิ ภ าพ หากต้นแบบทางการศึ กษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็ นสถาบันที่ ให้ค วามรู ้ เพื่อสร้างคนไป
พัฒนาประเทศชาติ ที่ เป็ นเช่ นนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ที่ผ่านมาผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารธรรมาภิ บาลไม่ครอบคุมทั้ง
หกด้าน และการบริ หารสถานศึ กษาของผู บ้ ริ ห ารยัง ไม่ส อดคล้อ งกับ ระบบบริ ห ารจัด การภายในวิท ยาลัย
เท่ า ที ่ ค วร จึ ง ท าให้ผ ลการบริ ห ารตามหลัก ธรรมาภิ บ าล ด้าน ความรั บ ผิ ด ชอบ ความโปร่ งใส น้อ ยเกิ น ไป
ผลการวิจยั โดยภาพรวมจึงอยู่ในระดับปานกลาง เนื่ องจากเป็ นแนวทางที่สาคัญในสถานศึกษายังขาดความเป็ นธรรม
อย่างเสมอภาค เป็ นที่ยอมรับของบุคลากร ดังแสดงในผลการวิจยั ที่ช้ ี ให้เห็นว่า ผูบ้ ริ หารต้องเน้นการบริ หารตามหลัก
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เนื่ องจากความสามารถในการบริ หารงานและกิจกรรมของผูบ้ ริ หารตามภารกิจใช้หลัก
ธรรมาภิ บ าลด้านอื่ น ๆ ที่ มี อ ยู่ โดยผ่า นกระบวนการทางการบริ หารอย่างมี ระบบ ซึ่ งผลการวิจัยของศรี พ ัชรา
สิ ทธิ กาจร แก้วพิจิตร (2551 น. 154-156) อธิ บายว่า การพยายามสร้างองค์ประกอบของธรรมาภิบาล ที่มีความเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่ งผลการศึกษาได้เพิ่มองค์ประกอบจากระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรี
ฯ อีกสองหลัก คือ หลักความมัน่ คงและหลักการใช้อานาจหน้าที่
2. สมรรถนะของบุคลากร วิทยาลัยทองสุ ข พบว่า สมรรถนะของบุคลากร (Ytot) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
แสดงว่า บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิ บตั ิ งาน ที่ เป็ นเช่ นนี้ อาจเป็ นเพราะบุคลากรดาเนิ นงาน โดยเน้นมุ่งความ
รับผิดชอบ การทางานเป็ นทีมไม่เลี่ยงงาน ติดตามงานและยอมรับผลจากงานที่ตนกระทาและพร้อมในการปรับปรุ ง
แก้ไขงานให้ดีข้ ึนมีความตั้งใจทุ่มเท มุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเพียรพยายาม เพื่อให้งานสาเร็ จ ดังแสดงใน
ผลการวิจยั ที่ช้ ี ให้เห็นว่า บุคลากรปฏิบตั ิงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด มีวตั ถุประสงค์หรื อจุดหมายเดียวกัน ให้ความร่ วมมือ
ร่ วมใจในการท างาน ร่ วมกิ จกรรมที่ ที มงานจัดขึ้ น สอดคล้องกับงานวิจัยของเอกชัย หลายชั้น (2558, น. 78) เรื่ อง
สมรรถนะหลักของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ วิทยาเขตวังไกล
กังวล พบว่า สมรรถนะหลักของบุคลากรทางการศึ กษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ วิทยา
เขตวังไกลกังวลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า หน่ วยงานมี ความเข้าใจและสามารถ เข้าถึ ง
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมของบุค คล และนาความรู ้ค วามเข้า ใจ ดังกล่า ว ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
บริ ห ารทรัพ ยากรบุค คลโดยสอดคล้องกับอาดุ ลย์ พรมแสง (2554, น. 49) กล่าวว่า สมรรถนะบุ คลากรเข้ามามี
บทบาทสาคัญ เมื่อองค์การมุ่งเน้นไปที่ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์การ ซึ่ งมีที่มาจากผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิงานของ
ทุกๆ คนในองค์การ จึงเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่จะต้องบริ หารอย่างมืออาชี พ นาศาสตร์ การบริ หารงาน
บุคคลมาใช้
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3. การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลส่ งผลต่อสมรรถนะของบุคลากร วิทยาลัยทองสุ ข อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ .01 ตัวแปรที่ ได้รับคัดเลื อกเข้าสมการคื อ ด้านหลักความคุ ม้ ค่ า (X6) และด้านหลักคุ ณธรรม (X2)
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอของ
ผูบ้ ริ หารส่ งผลให้สมรรถนะของบุคลากร ก็จะทาให้บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานมากตามไปด้วย วิทยาลัย
จึงจะบรรลุเป้ าหมายตามแผนและยุทธศาสตร์ จากผลการวิจยั ดังกล่าวชี้ ให้เห็นว่า วิทยาลัยจะต้องมีการบริ หาร
ตามหลักธรรมาภิ บาล ทั้งหกด้านควมคู่กนั ไป จึ งสามารถบรรลุเป้ าหมาย สร้างความเป็ นเลิศในสถานศึ กษาตามที่
วิทยาลัยได้ต้ ัง เป้ าหมายไว้ ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ยั ของมุจ ลิน ท์ ชลรัต น์ (2558 น. 115) ได้วิจ ยั เรื่ อ ง การ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์กบั สมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กนั ทางบวก อยู่
ในระดับปานกลางอย่า งมี น ัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ .01 และสอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของนฤป สื บ วงษา 2552
น. 74) ได้วิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับสมรรถนะการปฏิบตั ิ
หน้า ที ่ข องครู สังกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที ่ก ารศึก ษาอุด รธานี ได้เสนอว่า การบริ ห ารงานบุ ค คลของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู อยูใ่ นระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับสถานศึกษา
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ควรนาผลการวิจยั นี้ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
1. วางแผนการบริ หารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2. จัดระบบการบริ หารพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยส่ งบุคลากรไปเรี ยนรู ้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ของบุคลากร
3. สนับสนุน ส่ งเสริ มบุคลากร สร้างเครื่ องข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในการปฏิบตั ิงานกับสถานศึกษาอื่นๆ
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครั้งต่ อไป
ในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาวิจยั ตามแนวทาง ดังนี้
1. ควรศึกษาความสัมพันธ์กบั การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล วิทยาลัยทองสุ ข
2. ควรศึกษาอิทธิ พลที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของวิทยาลัยทองสุ ข
3. ควรศึกษาการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อสมรรถนะของบุคลากร วิทยาลัยทองสุ ข โดยใช้
การศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ
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