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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และ
เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จาแนกตามประสบการณ์ ทางานและ
ขนาดสถานศึก ษาประชากร คือ ข้า ราชการครูใ นสถานศึกษาสังกัด สานักงาน เขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึก ษา
ปทุมธานี เขต 1 จานวนทั้งสิ้น 1,642 คนและใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ได้กลุ่ม
ตัวอย่า งจานวน 322 คน เครื่องมือที่ใช้เ ก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุค คลตามหลัก ธรรมาภิบ าลในสถานศึก ษา สถิติที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อ มูล ได้แ ก่ ค่า เฉลี่ย (  ) ค่า เบี ่ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบ t-test , F-test และเปรียบเทียบรายคู่วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s) ผลการวิจัย
พบว่า 1) ข้าราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ภาพรวม อยู่ในระดับมาก
โดยที่ด้านหลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  =4.26) รองลงมาด้านหลักคุณธรรม (  = 4.23) และด้านหลักการมี
ส่วนร่วมกับด้านหลักความรับผิดชอบ (  = 4.13) มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคล
ตามหลัก ธรรมาภิบ าลในสถานศึก ษา สัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาปทุม ธานี เขต 1 ตาม
ประสบการณ์ทางานและขนาดสถานศึกษา พบว่า 1) ข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์ทางานต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ย วกับ การบริห ารงานบุคคลตามหลัก ธรรมาภิบาลในสถานศึก ษาในภาพรวมแตกต่า งกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติ โดยที่ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้าน
หลัก ความคุ้ม ค่า มีค วามแตกต่า งกัน อย่า งมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 และ 2) ข้า ราชการครู ที่ทางานอยู่ใ น
สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็น เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: การบริหารงานบุคคล/หลักธรรมาภิบาล

Abstract
This research aims to investigate and compare the personnel administration that adheres
to the principles of good governance in educational institutions classified by experiences and sizes
of institutions. The populations are 1,642 civil service teachers under the Pathumthani Primary
Educational Service Area. The sample size of 322 was calculated by using stratified random
sampling. The tool used to collect data was questionnaire about the personnel administration
according to Good governance. The statistical data analysis included mean of average (  ), standard
deviation (S.D.), t-test, F-test, and Scheffe method of paired comparison (Scheffe’s).
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The findings of this research were as follows: 1) The overall opinions of teachers towards personnel
administration according to good governance was found at the high level. When considering into
each principle, the rule of law had the highest mean (  =4.26), followed by the principle of ethics
(  = 4.23), where as the mean of the principle of participation and accountability (  = 4.13) was the
lowest. 2) A comparison of teachers’ opinions towards personal administration according to good
governance in schools under Pathumthani Primary Educational Service Area office 1 with respect to
experience and size of the schools indicated that: 2.1) There was statistically significant difference
of the overall opinions of teachers with different experiences towards personal administration
according to good governance in schools. That is, the moral principle, the principle of transparency,
participation, accountability, and the principle of cost-effective found statistically significant
difference at the 0.05 level. 2.2) Regarding the opinions of teachers from different sizes of schools,
there were no significant differences of the overall opinions towards personal administration
according to good governance and the opinions on each aspect.
Keywords: Personnel administration / Good governance

1. บทนา
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเป็นไปตามกระแสโลกา
ภิ วั ตน์ ผลจากการเปลี่ ย นแปลงของสั งคมโลกได้ ส่ งผล
กระทบต่ อสั งคมไทย จึ งมี ความจ าเป็ นที่ ระบบการจั ด
การศึ ก ษาจะต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว เองเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ ยนแปลงนั้ น ให้ สามารถพั ฒนาศั กยภาพของคนใน
ประเทศให้แข่งขั นได้ในสังคมโลก โดยยั งคงด ารงรักษา
ความเป็ น ไทยซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 ได้มีเจตนารมณ์ให้ทุกคนนาหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้เป็นแนวทางบริหารงานใน
ด้านต่างๆ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ถื อ ว่ า เป็ น หน่ ว ยงานทาง
การศึกษา ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ.2551 มี ผู้ อ านวยการสถานศึ กษา ตาม
มาตรา 27 เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษาในสถานศึ กษานั้ นๆมี หน้ าที่ บริ หารและ
บังคับบัญชา ควบคุม กากับติดตามการปฏิบัติงาน และ
ประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากรในสถานศึ กษา
ปั จจั ยในการจั ดการศึ กษาให้ มี คุ ณภาพตามมาตรฐาน
จาเป็นต้องมีการบริหารงานบุคคลอย่างมีคุณภาพ เพราะ
กลุ่มคนเป็นหัวใจสาคัญของการบริหารงาน ความสาเร็จ
ห ร ือ ค ว า ม ล้ม เ ห ล ว ขององค์ กรสื บเนื่ อ งมาจาก
ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรเป็นส่วนใหญ่ การ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาจึงเป็นภารกิจสาคัญ ที่มุ่ง

ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ภารกิจของสถานศึกษา โดยดาเนินการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดความ
คล่องตัว มีอิสระ ภายใต้กฎหมาย ระเบี ยบ เป็ นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
2.2 เพื่อ เปรีย บเทีย บการบริห ารงานบุค คลตามหลัก
ธรรมาภิบ าลในสถานศึก ษาสังกั ดสานัก งานเขตพื้น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปทุ ม ธานี เขต 1จ าแนกตาม
ประสบการณ์ทางานและขนาดสถานศึกษา

3. สมมุติฐานของการวิจัย
3.1 ข้า ราชการครู ที่ มีป ระสบการณ์ ทางานต่า งกั น มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษาแตกต่างกัน
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3.2 ข้าราชการครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาด
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาแตกต่างกัน

4. ขอบเขตในการวิจัย
4.1 ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษา
การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ปทุมธานี เขต 1โดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่มีรายละเอียด
ปรากฏอยู่ในระเบียบสานั กนายกรั ฐมนตรีว่ าด้ว ยการ
สร้ า งระบบบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งและสั ง คมที่ ดี
พ.ศ.2542และระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย
หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งและ
สังคมที่ดี พ.ศ. 2546 [1-2]
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ข้าราชการครู
ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ปทุมธานีเขต 1 จานวนทั้งสิ้น 1,642 คน
4.2.2 กลุ่ มตัว อย่า งได้ แก่ข้ าราชการครู ในสถานศึกษา
จานวน 322 คนสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการกาหนด
ขนาดตัวอย่างของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1993:
887) [3]
4.3 ตัวแปรที่ศึกษา
4.3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่
- ประสบการณ์ทางาน
1) ต่ากว่า 21 ปี
2) 21 - 40 ปี
- ขนาดสถานศึกษา
1) สถานศึกษาขนาดเล็ก
2) สถานศึกษาขนาดกลาง
3) สถานศึกษาขนาดใหญ่
4.3.2 ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลใน
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 6
ประการ ประกอบด้วย
1) หลักนิติธรรม(Rule
2) หลักคุณธรรม

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557

3) หลักความโปร่งใส
4) หลักการมีส่วนร่วม
5) หลักความรับผิดชอบ
6) หลักความคุ้มค่า (

5. วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
เครื่องมือดังต่อไปนี้
5.1 เป็นแบบสารวจรายการ (Check List) ซึ่งสอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่
ประสบการณ์ทางาน และขนาดสถานศึกษา
5.2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ซึ่งสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาตามแนวทางการ
ดาเนินงานที่ปรากฏอยู่ในระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่
ดีพ.ศ.2542 และ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง พ.ศ. 2546 จานวน 60 ข้อ
[1,2]
5.3 การหาค่า คุณ ภาพเครื่อ งมือ โดยหาค่า ดัช นีค วาม
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัต ถุป ระสงค์ (IOC :
Index of Item Objective Congruence) เป็นรายข้อ
ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
5.4 นาแบบสอบถามที่ป รับ ปรุง แก้ไ ขแล้ว ตามความ
เห็น ชอบของผู้เชี่ยวชาญ และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่ป รึก ษาภาคนิพ นธ์ นาไปทดลองใช้
(Try Out) กับกลุ่มทดลองที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คนโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient) ของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 สถิติพื้นฐาน
1.ค่าร้อยละ (Percentage)
2.ค่าเฉลี่ย (Mean)
3.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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6.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา(-Coefficient)ตามวิธีของ
ครอนบาค (Cronbach) [4]

และด้ า นหลั ก ความคุ้ ม ค่ า ส่ ว น ด้ า นหลั ก นิ ติ ธ รรม ไม่
แตกต่างกัน
7.2.2 ผลการเปรีย บเทีย บการบริห ารงานบุค คลตาม
หลัก ธรรมาภิบ าลในสถานศึ กษา จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา พบว่า ข้าราชการครู ที่อยู่ในสถานศึกษาขนาด
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิ บาลในสถานศึ กษาในภาพรวมและรายด้ านไม่
แตกต่างกัน

6.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน
วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 จาแนก
ตามประสบการณ์ทางาน และขนาดสถานศึกษาโดยใช้
ค่าสถิติ t-test , F-test (ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติได้ทาการเปรียบเทียบรายคู่โดย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s) [5]

7. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรร
มาภิ บ าลในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สรุปผลการวิจัยได้
ดังต่อไปนี้
7.1 ข้า ราชการครูมีค วามคิด เห็น เกี่ย วกับ ระดับ การ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ภาพรวม อยู่
ในระดับ มาก และเมื่อ พิจ ารณาตามรายด้า น พบว่า
ด้ า นหลั ก นิ ติ ธ รรม มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด อยู่ ใ นระดั บ มาก
(  =4.26) รองลงมาด้านหลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก
(  =4.23) และด้านหลักความมีส่วนร่วมกับด้านหลัก
ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (  =4.13)
7.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลตาม
หลั กธรรมาภิ บ าลในสถานศึก ษา สังกัด ส านั กงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จาแนก
ตามประสบการณ์ทางานและขนาดสถานศึกษาพบว่า
7.2.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิ บาลในสถานศึ กษา จ าแนกตามประสบการณ์
ท างาน พบว่ า ข้ าราชการครู ที่ มี ประสบการณ์ ท างาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกัน
และพบว่าด้านที่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ
โปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ

8. อภิปรายผล
จากการศึก ษาการบริห ารงานบุค คลตามหลัก ธรร
มาภิ บ าลในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 อภิปรายจากผล
วิจัยได้ดังนี้
8.1 ข้ า ราชการครู มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ระดั บ การ
บริ หารงานบุ คคลตามหลั กธรรมาภิ บาล ภาพรวม อยู่ ใน
ระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าข้าราชการครู มีความคิดเห็น
เรื่องของการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6
ด้าน ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลัก
ความโปร่งใส ด้านหลักความมีส่วนร่วม ด้านหลั กความ
รับผิดชอบและด้านหลักความคุ้มค่ามีความสาคัญมากทุก
ด้าน การบริ หารงานบุ คคลเรื่ องของการบรรจุ แต่ งตั้ งมี
ความชั ด เจน ตามระเบี ย บของกฎหมาย การก าหนด
ต าแหน่ งและการวางแผนอั ตราก าลั งคนยึ ด หลั ก ความ
ถูกต้องของวิชาชีพ โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการยอมรับ
เชื่อถือ และตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
และของส่ วนรวม รวมทั้ งพร้ อมรั บการตรวจสอบ รวมถึ ง
กระบวนการพิจารณาบทลงโทษทางวินัยของบุคลากรเป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับของ กคศ.และกาหนดตาแหน่ง แผน
อัตรากาลังคนคานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรบุคคล
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมคิด มาวงค์ [6] ได้
ศึ กษาการบริ หารงานตามหลั กธรรมาภิ บาลของผู้ บริ หาร
โรงเรียน ตามความคิดเห็น ของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาล ใน
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา พุทธเสน [7] ได้ศึกษา
สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบู รณ์ เขต 3 พบว่ าสภาพการบริ หารงานบุ คคลของ
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ผู้บริหารสถานศึกษา สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของยงยุทธ รักษาภิกษุ [8] ได้ศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลต่อคณะ
ผู้ บริ หารเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จั งหวั ด
สงขลา พบว่าส่วนใหญ่คิดว่ามีการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของขวัญใจ ป้อมพระเดช [9] ได้ศึกษาการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี พบว่ า การ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ใน
โรงเรี ยนส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
จันทบุรีโดยรวมและรายด้านอยู่ใน ระดับมาก และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของประสม ขุ มเพชร [10] ได้ศึ กษาแนวทาง
พั ฒนาการบริ หารงานบุ คคลตามหลั ก ธรรมาภิ บาลของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวั ด
กาแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่าสภาพการบริหารงานบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาล พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านหลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ย
สูงสุ ด อยู่ในระดั บมาก ทั้ งนี้ แสดงให้ เห็นว่าข้ าราชการครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 1 มีความคิดเห็นว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ ให้ ความส าคั ญสู งสุ ดเรื่ องของการบรรจุ แต่ งตั้ งมี ความ
ชัดเจนตามระเบี ยบของกฎหมาย หลักเกณฑ์แนวทางการ
ปฏิบัติในการย้าย โอน ออกจากราชการ ชัดเจน ตามระเบียบ
ที่ กคศ. กาหนด มีการยึดหลักกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ
ของ กคศ. ในกระบวนการสรรหาบุคคลตามต าแหน่ งงาน
รวมถึงมีการกาหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ ขั้นตอนการวางแผน
อัตรากาลังและเป็นไปตามข้อบังคับของ กคศ. ที่แสดงให้เห็น
ถึ งการบริ หารตามหลั กธรรมาภิ บาลอย่ างชั ดเจน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชัย โนนทิง [11] ได้ศึกษาเรื่อง
สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้ บริ หาร
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
พบว่ าสภาพการบริ หารงาน ตามหลั กธรรมาภิ บาลของ
ผู้ บริ หารโรงเรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
หนองคาย เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก คือ หลักนิติธรรม รองลงมาด้านหลักคุณธรรม
อยู่ ในระดั บมาก ทั้ งนี้ แสดงให้ เห็ นว่าข้ าราชการครู สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มี
ความคิดเห็นในเรื่องของการกาหนดตาแหน่งและการวางแผน
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อัตรากาลังคนยึดหลักความถูกต้องของวิชาชีพ การพิจารณา
การย้าย โอน ออกจากราชการเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ของ กคศ. และเป็นธรรม มีความชัดเจนในการดาเนินการ
วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่งตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติ รวมถึงมีระบบกระบวนการสรรหาบุคลากร
ตามตาแหน่งงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบัญญัติ
ของกระทรวงศึกษาธิการ คานึง ถึงความยุติธรรมและ เสมอ
ภาค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไพฑูรย์ บังชิด [12] ได้ทา
การวิจัยเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการ
สถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มหาสารคาม เขต 2 พบว่าการใช้หลั กธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้าน
คุณธรรม และด้ านหลั กการมี ส่ วนร่ วมกั บด้ านหลั กความ
รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้
เห็ นว่ าข้ าราชการครู สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความคิดเห็นเรื่องของการ
บริ หารงานบุ คคล ด้ านการจั ดฝึ กอบรมการรั กษาวิ นั ยให้
บุ คลากรและบุ คลากร มี ความรั บผิ ดชอบต่ อวิ นั ยในการ
ปฏิ บั ติ งานน้ อยมาก ดั งนั้ นควรมี การเสริ มสร้ างให้ บุ คคล
มองเห็นถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมและการรักษาวินัย
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อส่วนรวม และสังคม เพื่อสร้าง
พื้นฐานที่ดีในการดารงชีพต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชัย โนนทิง [11] ได้ศึกษาเรื่อง
สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้ บริ หาร
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
พบว่ า สภาพการบริ หารงาน ตามหลั กธรรมาภิ บาลของ
ผู้ บริ หารโรงเรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
หนองคาย เขต 3 หลักความรับผิดชอบ น้อยที่สุด
8.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิ บาลในสถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาปทุ มธานี เขต 1 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ทางานและขนาดสถานศึกษาพบว่า
8.2.1 ผลการเปรี ยบเทียบระดับการบริ หารงานบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จาแนก
ตามประสบการณ์ ท างาน พบว่ า ข้ า ราชการครู ที่ มี
ประสบการณ์ ท างานต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การ
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บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาใน
ภาพรวมแตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้
ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความเห็นใน
การบริหารงานบุคคลที่มีประสบการณ์ทางานต่างกันจะ
มีความคิดเห็นแตกต่างกันไป จะเห็นได้จากข้าราชการ
ครูที่มีประสบการณ์ทางานต่ากว่า 21 ปี มี ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ระดับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิ
บาลมากกว่าข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ทางาน 2140 ปี อาจเป็นเพราะว่าครูที่มีประสบการณ์ทางานต่า
กว่า 21 ปี จะมีแ นวคิด ทัศ นคติ แตกต่า งกัน ไปตาม
กระแสโลกาภิวัตน์วุฒิภาวะ เป็นต้น เมื่อพิจารณาตาม
รายด้าน พบว่า ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส
ด้านหลักความมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และ
ด้านหลักความคุ้มค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .05 ทั้ งนี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ข้ า ราชการครู สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต
1 ที่ มี ป ระสบการณ์ ท างานต่ ากว่ า 21 ปี มี ร ะดั บ การ
บริ ห ารงานบุ ค คลตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลมากกว่ า
ข้ า ราชการครู มี ป ระสบการณ์ ท างาน 21-40 ปี ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชัย โนนทิง [11] ได้ศึกษาเรื่อง
สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย
เขต 3 พบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาหนองคาย เขต 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ยกเว้นด้านหลักนิติธรรม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
แสดงให้เห็นว่าข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ป ทุ ม ธ า นี เ ข ต 1 ที่ มี
ประสบการณ์ทางานต่างกันมีความคิดเห็นเหมือนกันใน
เรื่องของด้านหลักนิติธรรม ในการบริหารงานบุคคลไม่
แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนงานบริหาร
บุ ค คลมี ค วามชั ด เจนและก ากั บ การใช้ แ ผนอย่ า ง
สม่าเสมอ
8.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริ หารงานบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จาแนกตาม
ขนาดสถานศึ ก ษา พบว่ า ข้ า ราชการครู ที่ อ ยู่ ใ น
สถานศึ ก ษาขนาดต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การ
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บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาใน
ภาพรวมและรายด้านไม่ แตกต่ างกั น จึ งไม่ เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่กาหนดไว้ ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าข้าราชการครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 1 ที่สังกัดสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกันในเรื่องของการบริหารงานบุคคลตามหลักธรร
มาภิ บาลทั้ ง 6 ด้าน ซึ่ งสอดคล้ องกับงานวิจั ยของแพค
เกตต์ (Padgett, 1991: 24) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง
การศึกษาการบังคับบัญชาของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับ
ภารกิ จ การบริ ห ารบุ ค ลากร ผลการวิ จั ย พบว่ า ขนาด
โรงเรียนกับการบังคับบัญชาของผู้ บริหารโรงเรียนด้าน
การเลื อ กสรร การมอบหมายงานและการประเมิ น
บุคลากร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จาก
ผลการวิจัยสรุปได้ว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียน
ต่ า งกั น มี ทั ศ นะต่ อ กระบวนการบริ ห ารบุ ค ลากรของ
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาไม่ แ ตกต่ า งกั น แต่ ไ ม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของไพฑูรย์ บังชิด [12] ได้ทาการ
วิจัยเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
สถานศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
มหาสารคาม เขต 2 พบว่า การเปรียบเทียบการใช้หลัก
ธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่
พบว่า ทั้งโดยภาพรวม และรายด้าน ทุกด้ านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่สอดคล้องกับ
งานวิ จั ยของ ขวั ญใจ ป้ อมพระเดช [9] ได้ ศึ กษาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

9. ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งนี้
9.1 จากผลการวิจัยการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สรุปได้ดังนี้ทั้ง 6 ด้าน
ด้านหลักนิติธรรม ข้าราชการครูมีความคิดเห็นใน
เรื่องของเกณฑ์ประเมินผลงานที่ชัดเจนบุคลากรได้รับ
ทราบผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ดังนั้น
สถานศึกษาควรให้ความสาคัญในเรื่องความชัดเจนในเกณฑ์
ผลการประเมินในการชี้แจงให้บุคลากรได้รับทราบผลการ
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ปฏิบัติงานทุกครั้งมีการดาเนินการตามหลักนิติธรรมอย่าง
ชัดเจน
ด้านหลักคุณธรรม ข้าราชการครูมีความคิดเห็นใน
เรื่องของการเลื่อนขั้นตามความสามารถ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
ดังนั้น สถานศึกษาควรมีการพิจารณาในการเลื่อนขั้นตาม
ความสามารถให้เหมาะสมตามคุณวุฒิกับงานรวมถึงการ
พิจารณาในการเลื่อนขั้นดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา
ด้านหลักความโปร่งใส ข้าราชการครูมีความคิดเห็น
ในเรื่องของกระบวนการพิจารณาความดีความชอบเป็นไป
อย่ างเปิดเผย มี ค่ าเฉลี่ ยต่าที่สุ ด ดั งนั้น สถานศึกษาควร
พิจารณาในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณา
ความดีความชอบอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่าง
ทั่วถึงและมีกระบวนการในการดาเนินพิจารณาทุกขั้นตอน
อย่างชัดเจน
ด้านหลักการมีส่วนร่วม ข้าราชการครูมีความคิดเห็นใน
เรื่ องของการจั ดฝึ กอบรมการรั กษาวิ นั ยให้ บุ คลากร มี
ค่ าเฉลี่ ยต่ าที่ สุ ด ดั งนั้ น สถานศึ กษาควรมี การชี้ แนะให้
ความสาคัญในเรื่องของการอบรมให้กับข้าราชการครูทราบ
ได้ประโยชน์การมีส่วนร่วมในการอบรมและส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในการได้รับการอบรมต่างๆ เพื่อนาไปสู่แนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านหลักความรับผิดชอบ ข้าราชการครูสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความ
คิดเห็นในเรื่องของบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อวินัยในการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ดังนั้น สถานศึกษาควรมีการ
ให้ ข้ อ คิ ด เสนอแนะในเรื่ อ งของระเบี ย บ วิ นั ย ความ
รับผิดชอบ ในหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพใน
การบริหารจัดการที่ดีต่อองค์กร
ด้านหลักความคุ้มค่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นใน
เรื่องของบุคลากรได้รับการบริการอย่างรวดเร็วและส่งผลให้
การท างานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด ดั งนั้ น
สถานศึ กษาควรมี แนวทางในการจั ดระบบ กระบวนการ
บริหารจัดการ การลดขั้นตอนในการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร
9.2 จากผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์
ทางานต่างกัน มีระดับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรร
มาภิบาลแตกต่างกัน อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดั บ
.05 ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าข้าราชการครูที่มีประสบการณ์
ทางานต่ากว่า 21 ปี มีระดับการบริหารงานบุคคลตาม
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หลัก ธรรมาภิบาลมากกว่าข้าราชการครูมีประสบการณ์
ทางาน 21-40 ปี ดังนั้นสถานศึกษา ควรให้ความสาคัญ
ในเรื่องของการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
รวมถึงให้ความสาคัญต่อข้าราชการครูที่มีประสบการณ์
แตกต่างกันไปให้ความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
9.3 จากผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครูที่สังกัดขนาด
สถานศึกษาต่างกัน มีระดับการบริหารงานบุคคลตาม
หลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน ดังนั้นสถานศึกษา ควร
ให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่ อ งของการมี ส่ ว นร่ ว มและความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ องค์ ก ร รวมถึ ง การวางหลั ก ในการ
บริหารงานทุกขนาดสถานศึกษาเป็นในแนวทางเดียวกัน
เพื่ อเป็ นการเสริม สร้ า งคุ ณ ภาพในการปฏิ บั ติงานของ
ข้าราชการครูต่อไป
10. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อปป
10.1 ควรศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานใน
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
10.2 ควรศึกษาวิจัยเชิงสารวจถึงการบริหารงานบุคคล
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลในองค์ กรหน่ วยงานและ/หรื อ
ภูมิ ภาคต่ างๆอย่ างกว้างขวางเพื่ อให้ ได้ รับข้อมู ลพื้ นฐาน
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น
10.3 ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานบุคคล โดย
ใช้ หลั กธรรมาภิ บาล ที่ ก่ อให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
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