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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

งานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) เปรียบเทียบระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

งานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 3) ศึกษาขอเสนอแนะ

แนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมตัวอยาง 

ไดแก ขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 310 คน 

โดยสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอนและการสุมอยางงาย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว สำหรับขอมูลคำถามปลายเปดใชการวิเคราะหเน้ือหา 

 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยูในระดับมากท่ีสุด 

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตาม

สถานภาพสวนบุคคลดานเพศและวุฒิการศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดานพบวา มีความคิดเห็น 

ไมแตกตางกัน สำหรับดานตำแหนงหนาท่ีและประสบการณการทำงาน ในภาพรวมพบวา  

มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความคิดเห็นแตกตางกัน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3. แนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรใหทุกฝายมีสวนรวมใน 

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักประชาธิปไตย และการมอบหมายงานตองมีการบันทึกเปนลายลักษณ

อักษร 

 

คำสำคัญ: หลักธรรมาภิบาล  การบริหารงานบุคคล  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to: 1) study the use of good governance principles for 

personnel administration in basic educational institutions; 2) compare the use of good 

governance principles for personnel administration as classified by personal characteristics; 

and 3) study guidelines on the use of good governance for personnel administration in 

basic educational institutions. The research samples consisted of basic educational 

institutions’ personnel under the jurisdiction of Nakhon Pathom Primary Educational Service 

Area Office 1, totaling 310 respondents derived by multi-stage sampling and simple 

random sampling. The research instrument was a questionnaire. The statistics used for 

data analysis were mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance. 

The content analysis was used to analyze  the data from  open-ended question. 

 The findings of this research were as follows: 

 1. Overall, the use of good governance principles for personnel administration 

in basic educational institutions under the jurisdiction of Nakhon Pathom Primary Educational 

Service Area Office 1 was at the highest level. 

 2. Regarding the comparison of the use of good governance principles as 
classified by gender and educational background, overall and in specific aspects, there 

was no difference. As classified by position and work experience, there was no difference 

in overall aspect. When considering in each aspect; however, there was significant difference 
at the .05 level. 

 3. According to guidelines on the use of good governance for personnel 

administration, all divisions should participate in work implementation in accordance with 

democratic principles. Moreover, job assignment should be done in writing.  
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บทนำ 

 การบริหารจัดการท่ีดี หรือ ธรรมาภิบาล (good governance) เปนหลักการสำคัญ 

ในการพัฒนาขาราชการไทย ซึ่งในอดีตทุกคนคิดวาภาครัฐเทาน้ันท่ีดูแลกิจการบานเมือง แตใน 

ยุคปจจุบันแนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองไดเปล่ียนไป ซึ่งภาครัฐตองปรับเปลี่ยนบทบาท 

จากการเปนผูดำเนินการเอง โดยมีการลดขนาดลงและเปดโอกาสใหภาคสวนอื่นเขามามีสวนรวม 

ในการดูแลกิจการบานเมืองมากขึ้น ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ไดกำหนดใหมีการกระจายอำนาจการบริหาร 

และการจัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยให 

คณะกรรมการสถานศึกษาทำหนาท่ีกำกับ สงเสริมและสนับสนุนในภารกิจหลักของสถานศึกษา  

4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป  

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2550: 13)  

 การจัดการศึกษาจำเปนตองอาศัยการบริหารจัดการสอดคลองกันระหวางหนวยงาน 

3 ระดับคือ ระดับกระทรวง ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา ในแตละระดับตางก็มี

บทบาทอำนาจหนาท่ีเปนของตนเองการบริหารจัดการในทุกระดับในปจจุบันตองอาศัยการบริหาร

จัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล ซึ่งการบริหารจัดการศึกษาจำเปนตองดำเนินการตามหลักการ 

หรือแนวทางของธรรมาภิบาล จึงจะถือวาเปนการบริหารจัดการท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา 

และความตองการในยุคโลกาภิวัฒน เพ่ือนำไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรหรือ 

หนวยงาน และเปนหลักประกันในความสำเร็จในการบรหิารจดัการอีกดวย (ธีระ รญุเจริญ, 2550: 91-92) 

 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานถือเปนหนวยงานทางการศึกษา ที่มีอำนาจหนาท่ีในการบริหาร
งานบุคคลสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 

2551 ในมาตรา 26 สถานศึกษาจำเปนตองนำหลักการบริหารงานตามหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารใหเกิดการยอมรับจากผูรับบริการหรือผูมี 

สวนไดสวนเสีย ซึ่งสถานศึกษาท่ีมีการบริหารสถานศึกษาท่ีไมสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล 

สงผลกระทบตอการบริหารงานบุคคลซึ่งถือเปนทรัพยากรท่ีสำคัญในสถานศึกษาดังที่ ศิรินารถ 

นันทวัฒนภิรมย (2546: 50) คนพบวา สถานศึกษายังประสบปญหาขาดแคลนบุคลากร 

ที่มีความรูความสามารถในการรับผิดชอบงานนอกเหนือจากงานในดานการเรียนการสอน จึงมี 

ขอเสนอแนะวา  สถานศึกษาควรมีการประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการจัดหาอัตรากำลังท่ีมี

อยูอยางคุมคาและผูบริหารควรนำหลักธรรมาภิบาลมาเปนแนวทางในการบริหารงานในสถานศึกษา
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รวมกันกับหลักบริหารอ่ืนดวย และยังสอดคลองกับสุวิทย ทองสันทัด (2550: 63) ที่คนพบวา  

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนำตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน

มีความสัมพันธกันในทางบวก ดังน้ันสรุปไดวาหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธและมีอิทธิพล 

ตอประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 จากความเปนมาและความสำคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช 

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพ่ือใหทราบระดับและเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการใช 

หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำหรับใชเปนขอมูลสารสนเทศ 

ที่จะสามารถนำไปใชในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสืบไป 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 

 3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

วิธีดำเนินการ 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมุงศึกษาการใช

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังน้ี 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประกอบดวย อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 772 คน 

อำเภอกำแพงแสน จำนวน 620 คน อำเภอดอนตูม 201 คน รวมประชากรท้ังสิ้น 1,593 คน 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ 
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เครซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) ไดจำนวน

ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 150 คน อำเภอกำแพงแสน จำนวน  

121 คน อำเภอดอนตูม 39 คน รวมกลุมตัวอยาง 310 คน โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ  

(stratified random sampling) และ การสุมอยางงาย (simple random sampling) 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย เปนแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน 

ประกอบดวย 

         ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน

แบบเลือกตอบ (checklist) ประกอบดวยคำถามเก่ียวกับเพศ วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี และ

ประสบการณการทำงาน 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษา ประกอบดวย 1) การบริหารงานบุคคลตามหลักนิติธรรม 2) การบริหารงานบุคคล 

ตามหลักคุณธรรม 3) การบริหารงานบุคคลตามหลักความโปรงใส 4) การบริหารงานบุคคลตาม 

หลักการมีสวนรวม 5) การบริหารงานบุคคลตามหลักความรับผิดชอบ และ 6) การบริหารงานบุคคล 

ตามหลักความคุมคา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ หาคา

ความเช่ือมั่นโดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) ไดคา 

ความเช่ือมั่นเทากับ .98 

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น

เพ่ิมเติมเก่ียวกับขอเสนอแนะแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลดำเนินการโดยการนำสงและเก็บคืนแบบสอบถามดวยผูวิจัยเองได

แบบสอบถามกลับคืนมาและมีความครบถวนสมบูรณจำนวน 254 ฉบับ จากแบบสอบถามทั้งหมด 

310 ฉบับ คิดเปนรอยละ 81.94 

 การวิเคราะหขอมูล 
 1.  วิเคราะหขอมูลสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาความถ่ี และคารอยละ 

 2.  วิเคราะหระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาโดย

การหาคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3.  เปรียบเทียบระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล โดยใชการทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

และการทดสอบระหวางคูดวยวิธีของแอลเอสดี 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555 
Vol.3 No. 1 January - June 2012 85

 4.  วิเคราะหขอมูลที่ไดจากคำถามปลายเปดดวยการวิเคราะหเน้ือหาและนำเสนอแบบ

พรรณนาความ 

 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะหระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นท่ีมีตอระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ 

 สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในระดับมากท่ีสุด 

(   = 4.50, S.D. = 0.47) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ก็พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลใน 

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาอยูในระดับมากถึงมากท่ีสดุ โดยดานท่ีมกีารใชหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารงานบุคคลในระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานการบริหารงานบุคคลตามหลักความโปรงใส 
(   = 4.54, S.D. = 0.50) ดานการบริหารงานบุคคลตามหลกั ความรบัผดิชอบ (   = 4.52, S.D. = 0.50) 

และดานการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม (  = 4.50, S.D. = 0.52) สวนดานท่ีมีการใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลในระดับมาก ไดแก ดานการบริหารงานบุคคลตามหลักนิติธรรม 

X 

X X 

X 

 
 

การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล 
n = 254   

 S.D. ระดับปฏิบัต ิ ลําดับ 
1. การบริหารงานบุคคลตามหลักนิติธรรม 
2. การบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม 
3. การบริหารงานบุคคลตามหลักความโปรงใส 
4. การบริหารงานบุคคลตามหลักความมีสวนรวม 
5. การบริหารงานบุคคลตามหลักความรับผิดชอบ 
6. การบริหารงานบุคคลตามหลักความคุมคา 

4.48 
4.50 
4.54 
4.43 
4.52 
4.48 

0.50 
0.52 
0.50 
0.52 
0.50 
0.51 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

4 
3 
1 
5 
2 
4 

รวม 4.50 0.47 มากที่สุด  
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(   = 4.48, S.D. =0.50) ดานการบริหารงานบุคคลตามหลักความคุมคา (   = 4.48, S.D. =0.51) 

และดานการบริหารงานบุคคลตามหลักความมีสวนรวม (    = 4.43, S.D. = 0.52 )  

 2.  ผลการเปรียบเทียบระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถาน

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามเพศ 

ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

 ขั้นพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตาม 

 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจำแนกตามเพศ 

 

X X 
X 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล

ตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ไมแตกตางกัน 

 

 

 
 

n = 254 
 n  S.D. t sig 

  
 

62 
192 

4.50 
4.48 

0.42 
0.52 

0.25 .79 

  
 

62 
192 

4.60 
4.48 

0.41 
0.55 

1.68 .93 

  
 

62 
192 

4.58 
4.53 

0.53 
0.50 

0.61 .55 

  
 

62 
192 

4.45 
4.43 

0.46 
0.55 

0.26 .80 

  
 

62 
192 

4.58 
4.51 

0.44 
0.52 

1.05 .30 

  
 

62 
192 

4.52 
4.48 

0.43 
0.54 

0.58 .57 

  
 

62 
192 

4.54 
4.48 

0.39 
0.49 

0.82 .42 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

 ขั้นพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตาม 

 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

  
 

n = 254 
 n  S.D. t sig 

  
 

198 
56 

4.46 
4.55 

0.51 
0.48 

-
1.19 

.22

  
 

198 
56 

4.47 
4.64 

0.53 
0.47 

-
2.38 

.02

  
 

198 
56 

4.52 
4.62 

0.52 
0.44 

-
1.45 

.15

  
 

198 
56 

4.43 
4.46 

0.52 
0.56 

-
0.42 

.69

  
 

198 
56 

4.50 
4.59 

0.51 
0.50 

-
1.32 

.19

  
 

198 
56 

4.46 
4.58 

0.52 
0.51 

-
1.79 

.07

  
 

198 
56 

4.47 
4.57 

0.47 
0.45 

-
1.56 

.11

   จากตารางที่ 3 พบวา โดยภาพรวมขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ไมแตกตางกันแตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ขาราชการครูที่มีวุฒิการศึกษา
ตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลไมแตกตางกันเกือบทุกดาน 

ยกเวนดานการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมที่มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

 ขั้นพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความ 

 คิดเห็นของกลุมตัวอยางจำแนกตามตำแหนงหนาท่ี 

 
  

n = 254 
df SS MS F sig 

  
 

 

2 
251 
253 

0.77 
63.78 
64.55 

0.39 
0.25 

1.51 .22 

  
 

 

2 
251 
253 

0.95 
68.98 
69.93 

0.48 
0.28 

1.74 .18 

 
 
 

 

2 
251 
253 

0.09 
67.43 
67.52 

0.04 
0.27 

1.65 .85 

 
 
 

 

2 
251 
253 

0.92 
69.75 
70.67 

0.46 
0.28 

1.65 .19 

            
 
 

 

2 
251 
253 

0.14 
65.95 
66.09 

0.07 
0.26 

0.27 .76 

 
 
 

 

2 
251 
253 

0.24 
67.79 
68.03 

0.12 
0.27 

0.73 .64 

  
 

 

2 
251 
253 

0.19 
55.90 
56.09 

0.10 
0.22 

0.43 .65 

 จากตารางท่ี 4 พบวา ขาราชการสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ที่มีตำแหนงหนาท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

งานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ไมแตกตางกันท้ังในภาพรวมและรายดาน 
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

 ขั้นพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตาม 

 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจำแนกตามประสบการณการทำงาน 

 
 
  

n = 254 
df SS MS F sig 

  
 

 

2 
251 
253 

2.10 
62.45 
64.55 

1.05 
0.25 

4.22 .02 

  
 

 

2 
251 
253 

0.67 
69.26 
69.93 

0.34 
0.28 

1.22 .30 

  
 

 

2 
251 
253 

0.49 
67.03 
67.52 

0.25 
0.27 

0.92 .40 

  
 

 

2 
251 
253 

0.27 
74.40 
70.67 

0.14 
0.28 

0.49 .62 

          
 

 

2 
251 
253 

0.64 
65.45 
66.09 

0.32 
0.26 

1.23 .29 

  
 

 

2 
251 
253 

0.17 
67.86 
68.03 

0.09 
0.27 

0.32 .73 

  
 

 

2 
251 
253 

0.45 
55.64 
56.10 

0.23 
0.22 

1.02 .32 

 จากตารางท่ี 5 พบวา ขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ที่มีประสบการณการทำงานท่ีตางกัน  มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาล 

ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ในภาพรวมไมแตกตางกันและเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขาราชการครูที่มี

ประสบการณการทำงานท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล

เกือบทุกดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานการบริหารงานบุคคลตามหลักนิติธรรม ซึ่งพบวา แตกตางกัน
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อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงทำการทดสอบคาเฉล่ียเปนรายคูโดยวิธีการของ

แอลเอสดี (LSD) ปรากฏผลดังตารางท่ี 6 

 

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูของการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

 บุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 นครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามประสบการณการทำงาน  
 

 
 

 

 

n = 254 
 

  10  11-15  15  
   4.29 4.37 4.53 

  10  
11-15  

15  

4.37 
4.29 
4.53 

- 0.08 
- 

-0.16* 
-0.24* 

- 

 จากตารางท่ี 6 พบวา เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียเปนรายคูพบวามี 2 คู ที่แตกตางกัน คือ 

ขาราชการครูที่มีประสบการณไมเกิน 10 ป กับขาราชการครูที่มีประสบการณเกิน 15 ปขึ้นไป 

และขาราชการครูที่มีประสบการณ 11-15 ป กับขาราชการครูที่มีประสบการณเกิน 15 ปขึ้นไป 

มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามหลักนิติธรรมของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 แตกตางกันอยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. ผลการวิเคราะหแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบวา ขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 ไดใหความคิดเห็นเพ่ิมเติมดานขอเสนอแนะการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมี 

ขอเสนอแนะ 24 ประเด็น เมื่อพิจารณาเปนรายดานตามหลักการใชธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

บุคคล พบวามีขอเสนอแนะเรียงลำดับตามความถ่ีคือ ลำดับท่ี 1 ควรใหทุกฝายมีสวนรวมใน 

การปฏิบัติงานคิดเปนรอยละ 14.57 ลำดับที่ 2 ควรใชหลักการประชาธิปไตย ฟงความคิดเห็น 
ของสวนรวมเปนหลัก คิดเปนรอยละ 13.78 ลำดับที่ 3 การมอบหมายงานตองใหตรงกับความรู 

ความสามารถคิดเปนรอยละ 13.39 
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อภิปรายผล 

 การวิจัยคร้ังน้ีไดพบประเด็นจากผลการศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

บุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 จากการศึกษาระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานการบริหารงาน

บุคคลตามหลักนิติธรรม การบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม การบริหารงานบุคคลตาม 

หลักความโปรงใส การบริหารงานบุคคลตามหลักความมีสวนรวม การบริหารงานบุคคลตาม 

หลักความรับผิดชอบ และการบริหารงานบุคคลตามหลักความคุมคาในภาพรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษามีการบริหารงานบุคคลท่ีเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 และแกไขเพ่ิมเตมิฉบบัท่ี 2 พุทธศักราช 2551 ในมาตรา 26 

โดยท่ีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีหนาท่ีบริหารและบังคับบัญชา ควบคุม กำกับติดตาม 

การปฏิบัติงาน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา

ตองนำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานบุคคล

ใหเกิดการยอมรับจากผูเก่ียวของ และเม่ือพิจารณาเปนรายดานไดขอมูลดังตอไปนี้ 

 การบริหารงานบุคคลตามหลักนิติธรรมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร 

สถานศึกษาบริหารงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มีขอบเขตการใชอำนาจอยางชัดเจน 

การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคลากรมีความผูกพันกับกฎหมาย การมอบหมายส่ังการ 

มีความเปนธรรม ใชอำนาจหนาท่ีตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน มีการกำกับดูแล และสงเสริมให 

ผูใตบังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติอยางเครงครัด ปรับปรุงหลักเกณฑการปฏิบัติงานใหทันสมัย และ

สอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมณีรัตน ภิญโญภาพสกุล  
(2549: 92) ที่พบวาการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการบริหารงานบุคลากรตามหลักนิติธรรม

อยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของทักษิณา เหลืองทวีผล (2551: 111) ที่ไดศึกษา 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

นครสวรรค เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 การบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม พบวา ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอการใช

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมอยูในระดับมากท่ีสุด แสดงวา ผูบริหาร

สถานศึกษามีแนวทางใหขาราชการครูประพฤติปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนอยางมีคุณธรรม  
มีความซ่ือสัตย ยึดหลัก ความเปนธรรม ความเสมอภาคในการปฏิบัติงานและกลายืนหยัดในความ
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ถูกตองมีความเสมอภาค ยุติธรรมตอผูใตบังคับบัญชา รูจักการเสียสละ อุทิศตนเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ของหนวยงานท่ีกำหนดไว และมีใจเปนกลางยอมรับฟงความคิดเห็น สงเสริมและยกยองบุคลากร 

ที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในสังคม มีการสรางขวัญและกำลังใจแกผูรวมงานดวยความจริงใจ 

สอดคลองกับงานวิจัยของสุวรรณ ทองคำ (2544: 113) ไดศึกษาพบวาผูบริหารโรงเรียน 

สวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมากเกือบทุกหลัก ยกเวนหลักคุณธรรมท่ีบริหาร

งานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมากท่ีสุด เชนเดียวกับสุวิทย ทองสันทัด (2550: 63) ที่ศึกษา

พฤติกรรมผูนำตามหลักธรรมาภิบาล และประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา พฤติกรรมผูนำตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู

ในระดับมาก  

 การบริหารงานบุคคลตามหลักความโปรงใส พบวาขาราชการครูมีความคิดเห็น 

ตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามหลักความโปรงใสอยูในระดับมากท่ีสุด 

แสดงวาผูบริหารสถานศึกษามีระบบการตรวจสอบขอมูล มีกระบวนการในการพิจารณาอยาง

เปดเผย และมีการเผยแพร ขอมูลขาวสารใหผูเก่ียวของไดรับทราบ สอดคลองกับงานวิจัยพรหมเมศว 

คำผาบ (2549: 58) พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งในการบริหารดานหลัก 

ความโปรงใสมีคาเฉล่ียสูงสุดเปนลำดับที่ 2 เชนเดียวกับพระมหาลำพึง ธีรปญโญ (2545: 93)  

พบวาการบริหารตามหลักความโปรงใสนี้เปนสิ่งท่ีมีความสำคัญไมนอย ผูบริหารสถานศึกษา 

ใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากที่สุด ความโปรงใสเปนบันไดกาวแรกสูการรวมมือในการทำงาน

ของบุคลากรท่ีเก่ียวของ ซึ่งจะสงผลใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีขอคนพบของอัครพงษ 

เทพิน (2548: 156) ก็สนับสนุนวาความสัมพันธระหวางการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมอยูในระดับมากซึ่งสงผลใหเกิดประสิทธิผลการบริหาร 
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก 
 การบริหารงานบุคคลตามหลักความมีสวนรวม พบวาขาราชการครูมีความคิดเห็น 

ตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามหลักความมีสวนรวมอยูในระดับมาก 

แสดงวา สถานศึกษามีการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน มีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน  
เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ สงเสริมสนับสนุนบุคลากรมีสวนรวมใน 

การปฏิบัติงานของสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของทักษิณา เหลืองทวีผล (2551: 114) พบวา 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค เขต 3 ในรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับ

มณีรัตน ภิญโญภาพสกุล (2549: 103) ที่พบวาการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยใชหลักธรรมา- 

ภิบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการบริหารงาน

บุคลากรตามหลักความมีสวนรวมอยูในระดับมาก  
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 การบริหารงานบุคคลตามหลักความรับผิดชอบ พบวาขาราชการครูมีความคิดเห็น 

ตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามหลักความรับผิดชอบอยูในระดับมากที่สุด 

แสดงวาผูบริหารสถานศึกษามีการกำหนดนโยบาย เปาหมายในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน  

มีการติดตามประเมินผลนิเทศ การปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนระบบ สอดคลองกับงานวิจัย

ของไพศาล ตั้งสมบูรณ (2548: 87) พบวาผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สมุทรสาครมีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ย

มากลำดับที่ 1 คือ หลักความรับผิดชอบ สอดคลองกับพีรพงษ พงศศาสตร (2549: 97) ที่พบวาการ

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษารอยเอ็ด 

เขต 3 เมื่อจำแนกเปนรายดานพบวาทุกดานมีระดับปฏิบัติอยูในระดับมาก เชนเดียวกับ 

อรทัย แสงทอง (2552: 99) พบวาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตองบริหารงาน

ดวยความรับผิดชอบใหทุกฝายมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

 การบริหารงานบุคคลตามหลักความคุมคา พบวาขาราชการครูมีความคิดเห็นตอการใช

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามหลักความคุมคาอยูในระดับมาก แสดงวาผูบริหาร

สถานศึกษามีการบริหารจัดการการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด มุงเนนคุณภาพและผลงาน

เปนสำคัญ สอดคลองกับงานวิจัยของพรหมเมศว คำผาบ (2549: 61 ) พบวาการใชหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารงานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 โดยภาพรวมมี 

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองกับศักรินทร และล้ำเลิศ (2553: 142) ไดศึกษาระดับ 

การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก งานวิจัยของไพศาล ตั้งสมบูรณ (2548: 87) พบวาผูบริหารสถานศึกษา

สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาครมกีารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารอยูในระดับมาก

โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยดังนี้ หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความคุมคา 
หลักคุณธรรม หลักความรวมมือและหลักความโปรงใส    

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถาน

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามเพศ 
วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี และประสบการณการทำงาน ในภาพรวมพบวาไมแตกตางกัน ทั้งนี้

เน่ืองจากขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดรับทราบ

นโยบายและแนวปฏิบัติงานในดานการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลอยางชัดเจนและ

ทั่วถึงกัน ทั้งผูบริหารยังใหความสำคัญกับการนำหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารสถานศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสุวิทย ทองสันทัด (2550: 63) พบวาความสัมพันธระหวางผูนำ
ตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมีความสัมพันธกันในทางบวก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานผลการวิจัยพบวาขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม-

ศึกษานครปฐม เขต 1 ที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
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บุคคลไมแตกตางกัน ทั้งนี้เน่ืองจากบุคลากรมีความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารงานบุคคลและ 

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติอยางท่ัวถึงดังนั้นจึงมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สอดคลองกับ

งานวิจัยของศักรินทร และล้ำเลิศ (2553: 129) ที่ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาครจำแนกตามเพศ พบวา แตกตางกัน

อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของรินทรรดี พิทักษ (2553: 44) ที่ไดศึกษา

เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา พบวา ครูเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นตอพฤติกรรม 

การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอันเน่ือง 

มาจากการบริหารงานบุคคลในปจจุบัน ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูตองปฏิบัติหนาท่ี 

ตามขอบขายและภารกิจของการบริหารงานบุคคลรวมกัน จึงทำใหมีการรับรูนโยบายแนวทาง 

การบริหารงานบุคคลโดยใชหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาอยางเสมอภาคกัน ประกอบกับนโยบาย

การจัดการศึกษาของสำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการนำรูปแบบการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

หรือหลักธรรมาภิบาลมาใชกำหนดทิศทางการบริหารงานบุคคลท้ังโครงสรางของสำนักงาน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสวนขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล 

ไมแตกตางกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษาทุกแหงไดรับทราบนโยบายการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช 

ในการบริหารสถานศึกษาอยางชัดเจน รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนรับทราบนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติอยางชัดเจน และนำไปปฏิบัติอยางท่ัวถึงกัน สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาลำพึง 

ธีรปญโญ (2545: 83) ไดศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน 

นวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค พบวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็น 

ตอการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลไมแตกตางกัน สวนขาราชการครูสังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่มีตำแหนงหนาท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอการใช
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลไมแตกตางกัน ทั้งน้ีไมวาจะเปนบุคลากรในตำแหนงใด 

ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตางตองรับทราบ
นโยบายและแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอยางท่ัวถึงและตองยึดถือปฏิบัติกันทุกคน สอดคลอง

กับงานวิจัยของพระมหาลำพึง ธีรปญโญ (2545: 83) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น 

ของเจาหนาท่ีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัด

นครสวรรค จำแนกตามตำแหนงหนาท่ีแตกตางกันพบวา มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลไมแตกตางกัน สวนขาราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ที่มีประสบการณการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาล 

ในการบรหิารงานบุคคล 1 ไมแตกตางกัน นโยบายท่ีเก่ียวของกับการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล

เปนนโยบายท่ีทุกคนตองถือปฏิบัต ิสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาลำพึง ธีรปญโญ (2545: 83)  
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ทีไ่ดศกึษาเปรียบเทียบความคดิเห็นของเจาหนาท่ีตอการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน

นวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค จำแนกตามประสบการณการทำงานแตกตางกันพบวามี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไมแตกตางกัน สอดคลองกับอัครพงษ เทพิน 

(2548: 156) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการ

บริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2  

เมื่อเปรียบเทียบระหวางผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน พบวามี

ความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลในการบริหารไมแตกตางกัน 

สอดคลองกับสุวิทย ทองสันทัด (2550: 76) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นตอพฤติกรรม 

ผูนำตามหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 จำแนกตามประสบการณของครูผูสอน พบวา ครูผูสอนที่มี
ประสบการณตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของสมคิด มาวงศ  

(2554: 72) ไดศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน 

ตามความคิดเห็นของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยองจันทบุรีและตราด จำแนก 

ตามประสบการณ โดยรวมพบวาทุกดานไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการนำผลการวิจัยไปใช 

 สำหรับขอเสนอแนะและแนวทางในการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล 

ที่ผูวิจัยไดคนพบและจากการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด สามารถสรุปได ดังน้ี 

 1. การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามหลักนิติธรรมผูบริหาร 

สถานศึกษาตองบริหารงานตามกฎหมายปฏิบัติตามขั้นตอนกฎระเบียบอยางเครงครัดและ 
มีการสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยอยางเครงครัด 

 2.  การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมผูบริหาร 

สถานศึกษาปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย มีการสงเสริม
สนับสนุนบุคลากรทุก ๆ ดาน ดำเนินการทุกอยางดวยความถูกตอง และมีการกำหนดอัตรากำลัง 

ตามสภาพปญหาและความตองการ 

 3.  การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามความโปรงใสผูบริหาร 

สถานศึกษาปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานไดควรใชหลักการ

ประชาธิปไตย ฟงความคิดเห็นของสวนรวมเปนหลักในการปฏิบัติงาน และมีความยุติธรรมใน 
การบริหารงาน 
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 4.  การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามความมีสวนรวมผูบริหาร 

สถานศึกษาควรใหทุกฝายมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและ

เสนอความคิดเห็นและสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนไดพัฒนาตนเอง 

 5.  การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามความรับผิดชอบผูบริหาร 

สถานศึกษาตองคิดถึงสวนรวมเปนหลักในการปฏิบัติงาน มอบหมายงานใหตรงกับความรู 

ความสามารถ และมีการออกคำส่ังเปนลายลักษณอักษรและยอมรับผลจากการตัดสินใจ และเคารพ

การตัดสินใจของผูรวมงาน 

 6.  การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามหลักความคุมคาผูบริหาร 

สถานศึกษาควรพัฒนาและแกปญหาในสถานศึกษา โดยยึดประโยชนสวนรวมและดำเนินงานตาง ๆ 

การนำทรัพยากรท่ีมีอยูในสถานศึกษามาบริหารจัดการใหเกิดประโยชนและคุมคามากท่ีสุด 

 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 1.   ควรศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 2.  ควรศึกษาสภาพปญหาท่ีเกิดจากการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 3.  ควรศึกษาความสัมพันธ ระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับ

ประสิทธิภาพของ การบริหารงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษาทุกระดับ 

 

สรุป 

 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมขาราชการครูมีความคิดเห็น
ตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาเปน 

รายดาน พบวาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาอยูในระดับมากถึง

มากท่ีสุด เพศ ตำแหนงหนาท่ี ของขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษาไมแตกตางกัน สวนวุฒิการศึกษา ประสบการณการทำงานแตกตางกัน พบวา  

มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาแตกตางกัน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำใหทราบถึงระดับการใชหลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาและครูสามารถนำผลการวิจัยไปใชเปนแนวทาง 

ในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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สามารถนำผลการวิจัยไปใชประกอบการวางแผนพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล

ใหกับผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอสถานศึกษา 

 

เอกสารอางอิง 

ทักษิณา เหลืองทวีผล. (2551). การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา  

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค เขต 3. วิทยานิพนธปริญญา 

 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏเทพสตรี.  

ธีระ รุญเจริญ. (2550). ความเปนมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา 

 (พิมพครั้งท่ี 4). กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล. 

พรหมเมศว คำผาบ. (2549). การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัด 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตร 

 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

พระมหาลาพึง ธีรปญโญ. (2545). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน 

 นวมินทราชูทิศมัชฌมิ จังหวดันครสวรรค. วิทยานิพนธปรญิญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

พีรพงษ พงศศาสตร. (2549). การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาระดับ  

 มัธยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษารอยเอ็ด เขต 3. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตร 

 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด.  

ไพศาล ตั้งสมบูรณ. (2548). การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร 
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.   

มณีรัตน ภิญโญภาพสกุล. (2549). การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

 ในโรงเรยีนสังกัดสำนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 3.  วิทยานิพนธ 
 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

รินทรรดี พิทักษ. (2553). พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
 ในทัศนะของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา.   

 วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต 

 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ.  



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555 
Vol.3 No. 1 January - June 2012 98

ศักรินทร และล้ำเลิศ. (2553). การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 

 ขั้นพ้ืนฐานสังกัดเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตร 

 มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

ศิรินารถ นันทวัฒนภิรมย. (2546). การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักธรรมาภิบาล 

 อำเภอเมืองลำพูน. การคนควาแบบอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 

 วิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

สมคิด มาวงศ. (2554). การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน 

 ตามความคิดเห็นของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และ 

 ตราด. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (2550). แนวทางการกระจายอำนาจการบริหาร 

 และการจดัการศกึษาใหคณะกรรมการสำนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษา 

 ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและ 

 การจัดการศึกษา พ .ศ . 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตร 

 แหงประเทศไทย. 

สุวรรณ ทองคำ. (2544). สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 

 ประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

 การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏเทพสตรี. 

สวิุทย ทองสนัทัด. (2550). พฤติกรรมผูนำตามหลกัธรรมาภิบาลและประสทิธิผลการบรหิารงาน 

 ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2.  

 วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต 
 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

สุวิมล ติรกานันท. (2551). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร:แนวทางสูการปฏิบัติ  

 (พิมพครั้งท่ี 7).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
อรทัย แสงทอง. (2552). หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร :  

 กรณีศึกษาสถานศึกษาในเขตตลิ่งชัน. วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
อัครพงษ เทพิน. (2548).ความสัมพันธระหวางการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผล 

 การบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการ 
 ศึกษาสกลนครเขต 2. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 

 บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 




