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  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ าแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ    
3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 312  คน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ระหว่าง .905 - .916 และ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .913 วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ t –test และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)   
 
 ผลการวิจัยพบว่า 
              1) คณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตาม 
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากท้ัง 6 ด้าน ล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส 
หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า  
  2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่มีเพศต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ อายุ และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ดเขต 1 ไม่แตกต่างกัน  
  3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เสนอแนะความคิดเห็นต่อการบริหารงาบุคคล 
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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ร้อยเอ็ดเขต 1 ตามล าดับความถ่ีจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศีกษา
ควรเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ใน
การบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลเพื่อ
ตัดสินใจ และผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับรู้สถานการณ์ปัญหา และร่วม
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน  
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 The purposes of the research were: 1) To explore Basic Education 
Boards’ opinions on school administrators’ personnel administration based on 
the principles of good governance at schools under Roi Et Elementary 
Education Service Area Office 1, 2) To compare the former’s opinions on the 
latter’s personnel administration as such at schools under it to variables of the 
former’s genders, ages and careers, 3) to examine the former’s opinions on the 
latter’s personnel administration as such at schools under it. The samples used 
for conducting the research included basic education boards to schools under 
it, making up 312 individuals. The instrument used for data collection was five-
rating scale questionnaires, with each of questions possessing the power of 
discrimination between .905 and .916, and with the reliability amounting to .913. 
Data analyses were processed through frequency distribution, percentage, 
mean, standard deviation, t-test and F-test (One way ANOVA). 
  Outcomes of the research unveil the following findings:  
 1) Basic Education Boards’ opinions on school administrators’ personnel 
administration based on the principles of good governance at schools under Roi 
Et Elementary Education Service Area Office 1 are overall rated ‘high’ as the same 
as each of six aspects ranked in descending orders of means, e.g. ethics, rule of law, 
participation, transparency, accountability and value of money.  
  2) The hypothesis testing results are confirmed that the former’s genders 
show significant striking differences in their opinions on the latter’s personnel 
administration as such at schools under it, with the statistical significance level at .05. 
In contrast, their ages and careers bear no significant differences in their opinions.                                                      
    3) The former’s opinions on the latter’s personnel administration as such 
at schools under it are suggested in descending orders of frequencies that the latter 
should: i) open up opportunities for participation by taking basic education boards’, 
student guardians’, and community residents’ opinions on board,  ii) offer 
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opportunities to school personnel to let them participate in proposing myriad 
information to make decisions for personnel administration and, iii) have school 
personnel realize problematic situations, and suggest approaches to help solve 
schools’ personnel administration.  
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 ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จได้ด้วยดี เพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมกุฎราช
วิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ที่ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ให้ค าแนะน าเป็นอย่าดีมาโดยตลอด  
 ขอขอบพระคุณ ดร.จ านง  กมลศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร.อุทัย กมลศิลป์ อาจารย์     
ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาเสนอแนะให้ค าปรึกษาแนะน า ความคิดเห็น ตรวจแก้ไข และให้ก าลังใจจนเสร็จ
สมบูรณ์   

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  เมยไธสง ดร.อัมพร  กุลาเพ็ญ และ  
นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค ์ที่กรุณารับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือ จนท าให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค ์

 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ทุกท่าน ที่กรุณาตรวจรูปแบบ ให้ค าแนะน า
ข้อเสนอแนะ ตรวจแก้ไข รูปแบบ และรูปเล่ม จนท าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จสมบูรณ์   

 ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา ที่อนุญาตและอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลใน
การค้นคว้าวิจัย  จนท าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์   
  ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ครอบครัว และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นก าลังใจตลอดมา 
 คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ ขอสัมฤทธิ์ผลนั้นเป็นสิ่งบูชา
พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน   
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ส่วนที่ 8 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพใน
การศึกษา มาตรา 49 วรรคหนึ่งได้บัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่ วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545  แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 มาตรา 6 ได้บัญญัติไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขซึ่งการที่จะให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ได้นั้น
ต้องมีกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วยการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พุทธศักราช 2553 มาตรา 39 ยังได้ก าหนดสาระส าคัญให้
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้าน การบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมีความสามารถ และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ.2553 ได้
ก าหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสถานะเป็น“นิติบุคคล”เพ่ือให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็ง คล่องตัวและสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นอิสระดังนั้นการน า “หลักธรรมาภิบาล” มา
ใช้ในการบริหารจัดการยิ่งต้องมีความจ าเป็นมากขึ้น (ธีระ  รุญเจริญ, 2548)    
 ด้วยเหตุนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบายในการบริหารจัด
การศึกษามุ่งให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีการบริหารราชการและบริหารการศึกษาตามหลัก        
ธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า เยาวชนและประชาชนได้รับความสะดวกและตอบสนองความต้องการ ของ
ประชาชนในปีงบประมาณ 2557 ได้ก าหนด กลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ไว้
ในกลยุทธ์ที่ 5 ดังนี้ “พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2557) อ านาจที่โรงเรียนได้รับการกระจายมาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 4 ด้านนั้น หนึ่งในนั้นคือ ด้านการบริหารงานบริหารงานบุคคลซึ่งมีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 มีหลักการ
ส าคัญคือ การกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมและการบริหารโดยคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้เกิด
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การพัฒนาสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและสร้างระบบคุณธรรมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น  ทั้งนี้มุ่งหวังว่าหาก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมีขวัญก าลังใจที่ดี  จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข องค์ประกอบส าคัญของการริหารงาน
คือ คนและงาน งานเป็นภารกิจที่จะต้องด าเนินการให้ส าเร็จ แต่ในการที่จะด าเนินการให้ภารกิจส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยคนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงาน
หน้าที่ต่างๆ งานที่ด าเนินการจ าเป็นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และจัดระบบงานการวาง
แผนการควบคุมก ากับติดตาม และประเมินผล ซึ่งรวมเรียกว่าการบริหารส าหรับคนจ าเป็นต้อง
ด าเนินการสรรหาเพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมมาท างาน  เพ่ือให้ภารกิจของ
หน่วยงานหรือองค์การประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ส่วนประกอบนี้เรียกว่า“การบริหารงาน
บุคคล”ซึ่ง (พยอม วงศ์สารศรี, 2538)  กล่าวว่าการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการที่
ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ ด าเนินการสรรหาเลือกสรรและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้
ปฏิบัติงานในองค์การพร้อมทั้งสนใจการพัฒนาธ ารงให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์การเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีในการท างาน และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีที่ท าให้สมาชิก
ในองค์การต้องพ้นจากการท างานด้วยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุหรือเหตุอ่ืนใดในงานให้สามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

 ในส่วนของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 นั้น มีโรงเรียนทั้งหมด 234 แห่ง มีกรรมการสถานศึกษาทั้งหมด  1,674  
คน  ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนเกิดการบริหารจัดการและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยด าเนินการจัดการประชุมปฏิบัติการ จัดท าสารสนเทศต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนัก
และให้ความรู้ กับผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับหลักและแนวปฏิบัติประจ าปี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดวางระบบควบคุมภายใน จัดท าตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการอย่างชัดเจน เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ มีการประเมินเป็นระยะ รายงานผลอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี และส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักคุณธรรมน า
ความรู้(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1, 2558)   
 จะเห็นได้ว่าการบริหารงานบุคคลกับธรรมาภิบาลนั้นเป็นสิ่งคู่กันกล่าวคือ การบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษานั้นจะขาดซึ่งธรรมาภิบาลไม่ได้  แต่ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันได้มีการ
ร้องเรียนกล่าวหาเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน การไม่ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย(Stakeholder) เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลาย
ประการของผู้บริหารโรงเรียน เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอย่างไม่เป็นธรรม 
การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
โดยมีการร้องเรียนไปยังส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 
รัฐสภาและหน่วยงานต่างๆ (ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2555)  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่ เป็นครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีหน้าหลักในด้านการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุน
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การศึกษาของโรงเรียนในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและความจ าเป็น ในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนให้เก ิด
ความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงประสงค์ท่ีจะศึกษาความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) อันได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อ
การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ว่าอยู่ในระดับใด แตกต่างกันหรือไม่ เมื่อจ าแนกตาม เพศ อายุ 
และอาชีพ เพ่ือน าผลการวิจัย ไปประกอบการวางแผน การศึกษา การปรับปรุง พัฒนารูปแบบการ
การบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ าแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ  

1.2.3  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 
1.3 สมมติฐำนของกำรวิจัย  
 1.3.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน 
 1.3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีอายุต่างกันต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน 

1.3.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย  
     1.4.1 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 (1) ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ  
           (2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
6 ประการ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)   
 2.1) หลักนิติธรรม 
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 2.2) หลักคุณธรรม 
 2.3) หลักความโปร่งใส 
 2.4) หลักความรับผิดชอบ 
 2.5) หลักการมีส่วนร่วม 
 2.6) หลักความคุ้มค่า 
      1.4.2  ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นกลุ่มศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ โดย
การใช้ ตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน จ านวน 1,674 คน เป็นกลุ่มศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้   
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 312  คน ก าหนดโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซี่
และมอร์แกนและเลือกใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
      1.4.3 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 
 ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความรับผิดชอบ  ด้านหลักการ
มีส่วนร่วม ด้านหลักความคุ้มค่า 
      1.4.4 ขอบเขตด้ำนสถำนที่   โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 
      1.4.5 ขอบเขตด้ำนเวลำ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2558 
 
1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีได้ไปเป็นข้อมูลสารที่มีคุณภาพต่อสถานศึกษา ไปประกอบการ
วางแผนการศึกษาและปรับปรุง พัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
      1.6.1 หลักธรรมำภิบำล หมายถึงหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542   ได้แก่  

 1) หลักนิติธรรม ได้แก ่การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรม
เป็นที่ยอมรับทั้งผู้ออกกฎและผู้ปฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

  2) หลักคุณธรรม ได้แก ่การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน
มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใช้อ านาจ 

  3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมา
ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วไม่
บิดเบือนหรือปิดบังบางส่วน 
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  4) หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่เราท า ทั้งร่วมคิดร่วม ท าร่วม แก้ไข และร่วมรับผิดชอบ 

           5) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตรวจสอบได้ นอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบ
แล้วยังต้องสร้างกระบวนการ ให้หน่วยงานต่างๆ มาตรวจสอบได้ว่าการท างานของเราโปร่งใสจริง 

  6) หลักความคุ้มค่า ได้แก ่การบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดคุ้มเงิน คุ้มเวลา คุ้มแรงงาน 
       1.6.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
       1.6.3 กำรบริหำรงำนบุคคล หมายถึง การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง การสรรหา
และการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย  และ
การออกจากราชการ 
       1.6.4 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
รัฐบาล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ที่ไม่ใช่ครูหรือผู้บริหาร
สถานศึกษา  
       1.6.5 สถำนศึกษำ หมายถึง โรงเรียนของรัฐบาล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
       1.6.6 เพศ หมายถึง สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แยกเป็น ชาย หญิง  
       1.6.7 อำย ุหมายถึง อายุของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 3 ช่วงคือ 20-30 
ปี  31-40 ปี  41 ปีขึ้นไป 
       1.6.8 อำชีพ  หมายถึง อาชีพหลักของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แยกเป็น 3 อย่าง 
คือ เกษตรกรรม ค้าขาย อ่ืนๆ 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งหัวข้อเรื่องดังนี้ 

2.1 การบริหารงานบุคคล 
 2.2 แนวคิดทฤษฎีและหลักการบริหารงานบุคคล 
 2.3 ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 2.4 หลักธรรมาภิบาล 
 2.5 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล 
 2.6 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
          2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.8 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
2.1 การบริหารงานบุคคล 
 องค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรในภาครัฐหรือเอกชน ย่อมมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ
ความส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายขององค์กร การปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น เป็นที่ยอมรับกันในหมู่นักบริหารว่าทรัพยากรพ้ืน 
ฐานในการบริหารงานทุกชนิด ได้แก่คน เงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการ หรือเทคนิคในการ
บริหารงานนั้น “คน” มีความส าคัญมาก ด้วยเหตุที่ “คน” นอกจากมีความส าคัญในด้านทรัพยากร
ทางการบริหารแล้ว “คน”ยังมีบทบาทส าคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารงาน ซึ่ง
ประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร การจัดการเกี่ยวกับบุคล การประสานงาน และการ
ควบคุมงานในข้ันตอนดังกล่าว 
 การจัดการเกี่ยวกับบุคคลเป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานพัฒนา
องค์กร ตลอดไปจนถึงการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง องค์กรทุกองค์กร
ล้วนแต่มุ่งหามาตรการในการน าทรัพยากรมนุษย์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กร โดยกล่าวได้ว่าความส าเร็จหรือความก้าวหน้าขององค์กร มี
ผลมาจากการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ และมีคุณค่าเสมอ ดังนั้นหน้าที่ที่ส าคัญอีกอย่าง
หนึ่งของผู้บริหาร คือการสร้างแรงจูงใจและพึงพอใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งคือผู้ปฏิบัติงานชักจูงให้
บุคคลเหล่านั้นท างานอย่างกระตือรือร้น ทุ่มเทก าลังกายใจเต็มความสามารถในการท างาน  อันจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่จะสร้างงานแก่องค์กรอย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานแก้ไข
ปรับปรุง และรักษาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในองค์กรได้นานที่สุด และ
สามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกล่าวได้ว่าการจัดการเกี่ยวกับบุคคล หรือการบริหารบุคคล 
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เป็นหัวใจของการบริหาร ดังนั้นไม่ว่าหน่วยงานประเภทได หากบริหารบุคคลบกพร่อง หน่วยงานนั้น
เจริญก้าวหน้าได้ยาก เพราะเหตุว่าบุคคลผลงานจะดีหรือเสียจึงอยู่ที่บุคคลที่ท างานนั้น ถ้าบุคคลที่
ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานขวัญก าลังใจไม่ดี ไม่มีสมรรถภาพ ผลงานก็บกพร่อง แต่ถ้าการบริหาร
บุคคลได้รับความส าเร็จทุกฝ่ายก็จะร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (ภิญโญ สาธร, 2523) 
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้บริหารจะมองว่าทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งมีค่ามากที่สุดต่อองค์กร  
องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือหรือล้มเหลว ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการมนุษย์ก็ตาม แต่
ขณะเดียวกันทรัพยากรมนุษย์ก็ถูกมองข้ามและไม่มีการเอาใจใส่เท่าที่ควร เช่นการขาดการฝึกอบรม 
หรือมีการคัดเลือกสรรหาจากแหล่งไม่มีคุณภาพ  จึงก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในองค์กร เพราะฉะนั้น
ผู้บริหารที่ดี จึงท าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกคน ให้เหมาะสมกับงานและต าแหน่งที่ต้องการ        
(Put the right man on the right job) พร้อมทั้งมีการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
 ดังนั้นจึงกล่าวพอสรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึงกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับ
บุคคลในหน่วยงาน  เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการของ
หน่วยงาน การบ ารุงรักษา  ตลอดจนการให้พ้นจากงาน เพ่ือให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยความพึงพอใจของบุคคลในหน่วยงาน อันประกอบด้วยการวางแผนทรัพยากร
ก าลังคน การสรรหา  การคัดเลือก  การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การโอนย้าย      
การเลื่อนต าแหน่ง การบ ารุงรักษาบุคลากร เงินเดือนและค่าจ้าง และการพ้นจากงาน การบริหาร
บุคคลที่ดีย่อมจะท าให้องค์กรอยู่ในฐานะได้เปรียบทางด้านการแข่งขันและได้ผลงานมากที่ สุด และ
สร้างสัมพันธ์ที่ดีในการท างานร่วมกัน (เสนาะ  ติเยาว์, 2544) 
 2.1.1  ระบบการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน มีแนวปฏิบัติซึ่งยึดระบบส าคัญ
สองระบบคือ 
                2.1.1.1  ระบบอุปถัมภ์  หมายถึงระบบที่ใช้ในการบริหารบุคคล การบ ารุงรักษา การ
พัฒนา การให้พ้นจากงาน  โดยใช้ความความสัมพันธ์  ไม่ค านึงถึงความสามารถของบุคคลเป็นเกณฑ์ 
   ข้อดีของระบบอุปถัมภ์ 
         1) ระบบอุปถัมภ์ช่วยส่งเสริมระบบคุณธรรมให้สมบูรณ์  เนื่องจากระบบคุณธรรม ไม่ดี
พร้อมไปหมดทุกอย่าง หากใช้ระบบอุปถัมภ์เข้าช่วยก็จะท าให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
         2) ระบบอุปถัมภ์ ช่วยการบริหารงานประจ า เพราะการเมืองย่อมเก่ียวข้องกับงาน
บริหาร 
         3) ระบบอุปถัมภ์ ช่วยแก้ปัญหากรณี ถ้าหากใช้ระบบคุณธรรมอาจไม่ทันการเพราะมี
พิธีรีตองมาก 
 ข้อเสียของระบบอุปถัมภ์  
                  1) ข้าราชการหย่อนสมรรถภาพ 
         2) ข้าราชการถูกใช้ในทางส่วนตัวเสียมากกว่า 
         3) ข้าราชการมุ่งมั่นท างานส่วนตัวและประจบผู้มีอ านาจ 
         4) ฐานะของข้าราชการขาดหลักประกันความมั่นคง 
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         5) บุคคลที่ไม่มีพรรคพวกในวงราชการ จะไม่มีโอกาสเข้ารับราชการหรือก้าวหน้า 
         6) ข้าราชการไม่ได้รับความยุติธรรม 
         7) เป็นช่องทางให้นักการเมืองใช้เป็นเครื่องมือ และอาจอาศัยวิถีทางการเมืองแสวงหา
ต าแหน่งข้าราชการประจ า 
       2.1.1.2 ระบบคุณธรรม หมายถึงระบบที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล นับตั้งแต่การได้มา
ซึ่ง บุคคลเข้าท างาน การบ ารุงรักษา  การพัฒนา  การให้พ้นจากงาน โดยยึดถือการสอบ และ
มาตรฐานในเรื่องคุณวุฒิ และความสามารถของบุคคล เป็นส าคัญ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
         1) หลักความเสมอภาค 
         2) หลักความสามารถ 
         3) หลักความมั่นคง 
         4) หลักความเป็นกลางทางการเมือง 
 การบริหารบุคคลด้วยระบบคุณธรรม จะเป็นการบริหารงานที่มีหลักการ  มีการให้ความ
ยุติธรรมแก่บุคคลทั่วไป ไม่เห็นแก่ความสนิทสนมค้นเคยส่วนตัว  ท าให้หน่วยงานที่มีการบริหารงาน
ด้วยระบบคณุธรรม สามารถได้บุคคลที่ดี มีความรู้ เข้ามาปฏิบัติงาน 
 ข้อดีของระบบคุณธรรม 
          1) ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน 
          2) ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
          3) บุคคลย่อมมีความมั่นคงในการท างาน 
          4) ป้องกันความไม่แน่นอนและการแทรกแซงจากนักการเมือง 
          5) เป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญดี 
          6) เป็นการส่งเสริมเกียรติภูมิของวิชาชีพ 
 ข้อเสียของระบบคุณธรรม 
         1) เสียค่าใช้จ่ายสูง 
         2) ขั้นตอนการด าเนินงานยุ่งยาก ท าให้ต้องใช้เวลา 
  

หลักการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมควรยึดหลักส าคัญ 4 ประการดังนี้  
 1) หลักความเสมอภาค (Equality of opportunity) หมายถึงการเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกัน
ในการสมัครงานส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติและพ้ืนความรู้ตามที่ก าหนดไว้  โดยไม่มีข้อกีดกันในการ
ก าหนดค่าตอบแทน ยึดหลัก “ งานเท่ากัน  เงินเท่ากัน” นอกจากนั้นบุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเสมอหน้ากันด้วยระเบียบกฎเกณฑ์ที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน  โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การพิจารณาความดี ความชอบ การเลื่อนต าแหน่ง สวัสดิการและการรักษาวินัย 
 2) หลักความสามรถ (Competence)  การยึดถือความรู้ความสามารถเป็นหลักในการคัด
สรรบุคคลเข้าปฏิบัติงาน โดยพยายามหาทางเลือกสรรให้ได้ ผู้ที่มีความรู้ความสมารถ เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่มากท่ีสุด เพ่ือให้ได้คนที่เหมาะสมกับงาน 
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 3) หลักความมั่นคง (Security or tense)   หมายถึงหลักประกันในการปฏิบัติงานที่
หน่วยงานให้แก่บุคลากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานนั้นๆยึดถือเป็นอาชีพได้ โดยผู้ปฏิบัติได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายที่จะไม่ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกออกจากงานโดยไม่มีความผิด ไม่ว่าจะเป็นโดย
เหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผลทางการเมือง 
 4) หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) มุ่งที่จะให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่โดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของนักการเมือง หรือ
พรรคการเมืองใดๆ ทั้งนี้เพ่ือให้ข้าราชการประจ า สามารถปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลได้เต็มความ
ภาคภูมิและเต็มความสามารถในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย ส่วนบุคลากรในภาคเอกชน ย่อม
มีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
 
           1.2 ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 
ในการก าหนดขอบข่ายและหน้าที่การของการบริหารงานบุคคล สามารถจัดหมวดหมู่ ได้ 4 ประการ
คือ 
 1. การจัดหาบุคลากร 
 2. การบ ารุงรักษาบุคลากร 
 3. การพัฒนาบุคลากร 
 4. การให้พ้นจากงาน 
 การจัดหาบุคลากร  หมายถึง การได้บุคคลที่มีคุณสมบัติและปริมาณเพียงพอที่จ าให้องค์กร
บรรลุเป้าหมาย เป็นกระบวนการที่เริ่มจากการวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การน าเข้าสู่
หน่วยงาน จนกระท่ังการทดลองปฏิบัติงาน  
 การบ ารุงรักษาบุคลากร  หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือให้บุคลากรพึงพอใจ มีทัศนคติ
ที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่การจูง
ใจ การให้ค่าตอบแทน การมอบหมายงาน การจัดสภาพการท างาน การนิเทศ การหมุนเวียนต าแหน่ง 
การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ความก้าวหน้า วินัย  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข่าวสาร ขวัญ
ก าลังใจ 
 การพัฒนาบุคลากร  หมายถึง กระบวนการส่งเสริมบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว ให้ได้เพ่ิม
ความรู้ ความช านาญ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ อุปนิสัย เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ โดยการให้การศึกษา ฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมความรู้ความสามารถ 
และทักษะแก่บุคลากร 

กิจกรรมพัฒนาบุคลกรได้แก่ 
1. การปฐมนิเทศ 
2. การส่งเสริมให้ศึกษาต่อ 
3. การวิจัย 
4. การสัมมนาทางวิชาการ 
5. การฝึกอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
6. การเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการ 
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7. การจัดสัปดาห์แห่งความก้าวหน้าทางวิชาการ 
8. การสับเปลี่ยนหน้าที่การงาน 

 การให้พ้นจากงาน หมายถึง  การที่พนักงาน เจ้าหน้าที่พ้นจากหน้าที่การงานและหมดสิทธิที่
จะได้รับเงินเดือนของหน่วยงานตลอดไป 
 สาเหตุของการพ้นจากงานมีดังนี้ 
 1. การย้ายโอน 
 2. การลาออก 
 3. การออกจากงานเพราะเจ็บป่วย 
 4. การให้ออกชั่วคราว 
 5. การไล่ออก 
 6. การเกษียณอายุราชาการ 
 7. การพ้นจากราชการเนื่องจากตาย 
            แนวคิดการบริหารงานบุคคลของนักวิชาการส่วนใหญ่คล้ายกัน  จะมีลักษณะคล้ายกัน คือ
ความส าเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับบุคลากรในองค์กร  ดังนั้นการได้มาซึ่งบุคลากรที่ดี การบ ารุงรักษาให้
บุคลากรนั้นอยู่กับหน่วยงานนานๆ การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นหัวใจส าคัญที่ผู้บริหารทุก
คนจะต้องค านึงถึง เพ่ือความก้าวหน้าสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 
 1.3 กระบวนการบริหารงานบุคคล  
 กระบวนการบริหารงานบุคคล มีข้ันตอนปฏิบัติต่อเนื่องกัน ดังต่อไปนี้ 
 1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
 2. การจัดหาบุคคลเข้าท างาน 
 3. การฝึกอบรมพัฒนา 
 4. การบริหารจัดการค่าตอบแทน 
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 6. การย้ายพนักงานและการทดแทน 
             โดยขั้นตอนแรกจะน าไปสู่ขั้นตอนถัดไปหมุนเวียนเป็นวงจร ส าหรับขั้นตอนสุดท้าย 
คือการย้ายพนักงานและการทดแทน จะช่วยปรับปรุงขั้นตอนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  ดังแสดง
ในภาพที่ 2.1 
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 ภาพที่ 2.1 แสดงกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

 ขั้นที่ 1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
              การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human resource planning)  เป็นกระบวนการ
วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต  โดยแผนกลยุทธ์จะก าหนดขั้นตอนที่จ าเป็นเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการ และลักษณะของพนักงานที่เหมาะกับงานแต่ละชนิด ซึ่งรวมแล้วก็คือการ
วิเคราะห์งาน 
  การวิเคราะห์งาน(Job analysis) เป็นกระบวนการพิจารณาโดยการสังเกตและการศึกษา ซึ่ง
เป็นระบบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของงาน  จุดมุ่งหมายของแต่ละงาน แต่ละหน้าที่
และต าแหน่งของงานในแต่ละระดับภายในองค์กร เงื่อนไขการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับงานอ่ืน 
หลังจากวิเคราะห์งานผู้บริหารจะต้องมีการออกแบบงาน (Job design) และกระบวนการก าหนด
ลักษณะโครงสร้างของงาน(Structure of work) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมผลผลิตและสร้างความ
พึงพอใจในการท างาน 
 ภายหลังจากท่ีองค์การได้มีการออกแบบงานแล้วจะต้องมีการการก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบัติงาน (Job specification) โดยก าหนดคุณสมบัติที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามลักษณะ
งานที่ก าหนดไว้ในค าบรรยายลักษณะงาน(Job description) โดยระบุถึงคุณสมบัติประจ าต าแหน่ง
ได้แก่ เพศ  อายุ ความรู้ ความช านาญ  ประสบการณ์ และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่จะต้องปฏิบัติงานนั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการวิเคราะห์งานนั้นจะต้องจัดท าค าบรรยายลักษณะงานและก าหนด
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 1) ค าบรรยายลักษณะงาน (Job description) เป็นข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษร  อธิบาย

แผนกลยุทธ์ขององค์กร 
 

1.การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
 

6.การย้ายพนักงานและการทดแทน 
 

2.การจัดหาบุคคลเข้าท างานการสรรหาและ
การคัดเลือก 

5.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

3.ฝึกอบรบรมและการพัฒนา 
 

4.การบริหารค่าตอบแทน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจและความรับผิดชอบของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งปฏิบัติงานใดงานหนึ่งอยู่ 
 2) การก าหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน(Job specification)  เป็นข้อความที่เป็นลาย
ลักษณ์ระบุถึงความสามารถ(Abilities) ทักษะ(Skills) บุคลิกลักษณะ(Traits) คุณสมบัติ (Attributes) 
ที่จ าเป็นส าหรับการท างานให้ประสบความส าเร็จ ดังภาพที่ 2.2 
 

การวิเคราะห์งาน(Job analysis) 

ค าบรรยายลักษณะงาน (Job description) 
ประกอบด้วยข้อความต่อไปนี้ 
-  ต าแหน่งงาน 
-  สถานที่ปฏิบัติงาน 
- หน้าที่รวมของงาน 
- ภาระหน้าที่หลักและรอง 
- เครื่องมือ  เครื่องจักร อุปกรณ์ 
- วัสดุและแบบฟอร์มที่ใช้ 
- การรับค าสั่งและการสั่งงาน 
- สภาพของการท างาน 
- อันตรายที่เกิดจากการท างาน 

การก าหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน(Job 
specification) ประกอบด้วยข้อความที่เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็นในการท างานเช่น 
- การศึกษา 
- ประสบการณ์ 
- การฝึกอบรม 
- การใช้ดุลพินิจ 
- การคิดริเริ่ม 
- สมรรถภาพทางกาย 
- ความรับผิดชอบ 
- ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
- ลักษณะทางอารมณ์ 
- ความผิดปกติของประสาททางกาย 

  
ภาพที่ 2.2  แสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์งาน ค าบรรยายลักษณะงานและการก าหนด 
                  คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน  

 
ขั้นที่ 2 การจัดหาบบุคลการเข้าท างาน :  การสรรหาและการคัดเลือก 

 การสรรหาบุคลากร 
 Werther and Davis (1996) กล่าวว่าการสรรหาเป็นกระบวนการแสวงหาและจูงใจบุคคลที่
มีความสามารถให้เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร 
 1) หลักการสรรหา 
      หลักการสรรหาบุคลากร คือ การสรรหาคนดีมีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับต าแหน่งมากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ โดยวิธีที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดได้มาตรฐานตาม
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หลักการสรรหาโดยทั่วไปนิยมใช้หลักคุณธรรม (อุทัย หิรัญโต, 2531) ซึ่งมีลักษณะที่ส าคัญดังนี้ 
  1.1) การสรรหาบุคคลต้องสรรหาที่มีคุณภาพไม่ใช่ปริมาณ ในหลักการจึงควรสรรหา
ให้ได้คุณภาพจากแหล่งงานที่ได้เลือกสรรแล้ว 
  1.2) การสรรหาบุคคลเข้ามาเพ่ือท างานต้องเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีคุณสมบัติพร้อม 
โดยปราศจากการกีดกันในเชื้อชาติ ศาสนา หรือภูมิล าเนาของบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมี
คุณสมบัติตามต าแหน่งที่ต้องการ 
  1.3) การสรรหาบุคคลต้องยึดถือความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์ 

2. กระบวนการสรรหา 
    ขั้นตอนกระบวนการสรรหา สรุปเป็นขั้นตอนต่างๆดังนี้ (ธงชัย   สันติวงษ,์ 2542) 

 2.1) การก าหนดลักษณะงาน คือการออกแบบงานและการวิเคราะห์งานซึ่งเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานให้เข้าใจชัดเจนถึงลักษณะของงานในแง่มุมต่างๆ 

 2.2) การพิจารณาการวางแผนสรรหาเพ่ือสื่อความไปถึงกลุ่มบุคคลที่ต้องการโดยตรง
มากที่สุด 
  2.3) ก าหนดรายละเอียดต่างๆที่เก่ียวข้องกับงานให้ชัดแจ้งเพ่ือให้เกิดการจูงใจใน
การสรรหา 
  2.4 ด าเนินการสรรหาตามนโยบายและวิธีสรรหาที่ก าหนดไว้ 

3. แหล่งของการสรรหา 
    แหล่งที่สรรหาบุคลากรเพ่ือให้ได้บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรมี 2 แหล่ง
ใหญ่ๆคือ 
  3.1) การสรรหาบุคคลจากภายในองค์กร (Internal sources) เพ่ือทดแทนต าแหน่ง
งานในองค์กรที่ว่างลง หรือมีการโยกย้ายสับเปลี่ยน 
  3.2) การสรรหาบุคคลจากภายนอกองค์กร(External sources) แหล่งก าลังงานจาก
ภายนอกเป็นแหล่งส าคัญในการสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร  การสรรหาจากภายนอกมี
อยู่หลายวิธี 
  การคัดเลือกบุคคล (selecting หรือ selection) เป็นกระบวนการต่อเนื่องและ
สัมพันธ์กับการสรรหาบุคคล การคัดเลือกบุคคลที่มาสมัครให้เหมาะสมควรพิจารณาดังนี้ 

 1) การคัดเลือก(selection) : จะต้องคัดเลือกจากเหล่าบรรดาผู้มีคุณสมบัติที่มา
สมัครงานเพ่ือให้เข้ากับงานในองค์กร 
  2) ระบบการคัดเลือก(System approach to selection)  เนื่องจากผู้บริหารที่มี
คุณภาพย่อมมีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร ดังนั้นการคัดเลือก การวางต าแหน่งและการ
เลื่อนขั้น จึงต้องกระท าพร้อมกับพิจารณาสภาพแวดล้อมภายใน เช่นนโยบาย ของบริษัท ความ



14 
 

ต้องการของภายนอก เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ หลังจากท่ีบุคคลได้รับการคัดเลือก และบรรจุเข้ารับ
ต าแหน่งแล้ว จะต้องได้รับการแนะน างานใหม่ การปรับตัว การเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัท การด าเนินงาน
และรูปแบบสังคม 
  3)ความต้องการต าแหน่งและออกแบบงาน(Position requirements and job 
design)  การคัดเลือกผู้บริหารจะต้องมีความเข้าอย่างชัดเจนในหน้าที่การงาน และวัตถุประสงค์ของ
ต าแหน่งงานที่จะบรรจุ องค์กรต้องมีการวิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์และการออกแบบงานซึ่งเป็น
กระบวนการที่ก าหนดลักษณะโครงสร้างของงาน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในผลงาน รวมทั้งการขยาย
งาน และการขยายความรับผิดชอบ การออกแบบงานต้องขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่เหมาะสมทั้งปริมาณ 
หน้าที่ และความสัมพันธ์ ผู้บริหารที่คัดเลือกให้เข้ากับต าแหน่งงานจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค
มีความคิดรวบยอดรู้จักการวางแผนและการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ 
  4) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบงาน(Factors influencing design) ในการ
ออกแบบงานจะต้องค านึงถึงความต้องการขององค์กรประกอบกับการพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ เช่นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งทางด้านนิสัย ทัศนคติ การท างาน เทคโนโลยีที่ใช้ ต้นทุนเกี่ยวกับการ
จัดการโครงสร้างใหม่ และสถานการณ์ภายในของแต่ละองค์กรว่ามีความพร้อมทางด้านทรัพยากรมาก
น้อยเพียงใด 
  5) ทักษะและคุณสมบัติส่วนบุคคลที่ผู้บริหารต้องมี(Skill and personal 
characteristics need by mangers)  เพ่ือความส าเร็จขององค์กร ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะที่
หลากหลาย ตั้งแต่ความสามารถทางเทคนิครวมถึงการออกแบบ ความส าเร็จของความเชี่ยวชาญ
เหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามระดับขั้นองค์กร เช่นผู้บริหารระดับสูง (Top management) จะต้องเป็น
ผู้มีทักษะทางด้านความคิด (Conceptual skills) คือมีความสามารถในการเข้าใจถึงปัญหาภายใน
องค์กร  และสามารถคิดวิธีแก้ที่เหมาะสม ผู้บริหารระดับกลาง(Middle management) จะต้องเป็นผู้
ที่มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นกล่าวคือต้องเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ส่วนผู้บริหารระดับ
ล่างจะต้องมีทักษะเทคนิคในการท างาน นอกจากนั้นผู้บริหารจะต้องมีลักษณะสาวนตัวที่ส าคัญอี
หลายประการดังนี้ 

 5.1  มีความปรารถนาที่จะบริหารงาน (Desire to manage) 
 5.2 มีความสามารถในการสื่อสาร และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น(Communication skill 

and empathy)   
 5.3 มีความซื่อตรงและซื่อสัตย์(Integrity and honesty)  
 5.4 มีประสบการณ์ในการท างานในฐานะผู้บริหาร(Past performance as a 

management) 
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 6) คุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งที่ต้องการ(Matching qualification with 
position requirement) ภายหลังจากท่ีองค์การได้จัดวางต าแหน่งต่างๆ ในโครงสร้างแล้วองค์กรแล้ว 
ผู้บริหารจะต้องด าเนินการดังนี้ 

 1) มีการวางแผนก าลังคน (Manpower planning) 
  2) การสรรหา (Recruitment) 
  3) การคัดเลือก (Selection) 
  4) การฝึกอบรม (Training and Development) 

ทั้งนี้บุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะกับงานที่ได้ออกแบบไว้ ในค า
บรรยายลักษณะงาน(Job description) 
 (1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งสนับสนุนการคัดเลือกท่ีประสบผลส าเร็จ (Information 
exchange contributing to successful) องค์กรต้องเตรียมข้อมูลให้ผู้มาสมัครงาน ในขณะเดียวกัน
ผู้สมัครต้องเตรียมข้อมูลให้กับองค์กร เพื่อให้การคัดเลือกง่ายขึ้นและประสบความส าเร็จ 

(2) การคัดเลือก (Selection) การทดแทนต าแหน่งว่าง (Placement) และการเลื่อน
ต าแหน่ง (Promotion) การคัดเลือกผู้บริหาร เป็นการเลือกจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามท่ีองค์กร
ต้องการให้ตรงกับต าแหน่งที่ระบุลักษณะงานไว้ การทดแทนต าแหน่งอาจท าได้โดยการเลือกบุคคล
ภายในที่มีความเหมาะสมแล้วมีการแลกเปลี่ยนกัน เพ่ือเป็นการพัฒนาความสามารถของผู้บริหาร  
ส่วนการเลื่อนต าแหน่ง ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความรู้ความสามารถให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพ่ือเป็น
การเพ่ิมขวัญและก าลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา กฎของ Peter (The Peter Principle) ซ่ึงแต่งโดย 
Laurence J.Peter และ Raymond Hall กล่าวว่า อาจมีข้อผิดพลาดในการคัดเลือกแต่ถือว่าเป็น
เรื่องธรรมดา ดังนั้นการคัดเลือกและการเลื่อนต าแหน่ง จะต้องกระท าด้วยความรอบคอบ มิฉะนั้นอาจ
เป็นว่านอกจากองค์กรจะได้ผู้บริหารที่ไม่ดีแล้ว องค์กรยังต้องสูญเสียพนักงานนี้ไป(คนเดียวกัน) 

(3) ความรับผิดชอบในการคัดเลือก (Responsibility for  selection) ในการคัดเลือก
ต าแหน่งผู้บริหาร ควรจะให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกท้ังนี้เพราะฝ่ายบุคคลอาจขาด
ทักษะในการคัดเลือกบุคคลในระดับบริหาร  นอกจากนั้นบุคคลที่จะมาเป็นผู้บริหารควรเป็นบุคคลที่
สามารถรับการถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงสู่ระดับล่างได้ด้วยความแม่นย า จึงเป็นหน้าที่ ที่
ผู้บริหารระดับสูงจะต้องคัดเลือกเอง ดังภาพที ่ 2.3 
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กระบวนการคัดเลือก เหตุผลของการไม่ผ่านการคัดเลือก 
1.แบบฟอร์มใบสมัคร 1.คุณสมบัติบกพร่อง 
2.การปรากฏตัวหรือสัมภาษณ์ 2.ขาดความกระตือรือร้นความสามารถไม่

เพียงพอ 
3.การทดสอบ 3.คะแนนทดสอบต่ า 
4.การตรวจสอบอ้างอิง 4.การอ้างอิงไม่น่าเชื่อถือ 
5.การตรวจร่างกาย 5.สภาพร่างกายไม่เหมาะสมกับงาน 
6.การวิเคราะห์และตัดสินใจ 6.ศักยภาพโดยรวมต่ า 

 ภาพที่  2.3  แสดงการขั้นตอนในการะบวนการการคัดเลือก : เหตุผลของการไม่ผ่านการ 
                     คัดเลือก 
  
7. กระบวนการคัดเลือก (Selection process) การคัดเลือกบุคคลต้องอาศัยล าดับขั้นต่างๆเพ่ือ
คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยมีขั้นตอนต่างๆ 8 ขั้นตอนดังนี้ 
 (1) การรับสมัคร  โดยการให้ข้อมูลกับบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับลักษณะงาน วิธีการ
คัดเลือกและการกรอกใบสมัคร การออกแบบใบสมัคร เพ่ือเก็บข้อมูลของผู้สมัครให้ได้มากท่ีสุด 
เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจ าเป็นส าหรับการพิจารณาในเบื้องต้น 
 (2) การตรวจใบสมัคร เพ่ือเลือกสรรผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการและคัดผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติไม่ตรงกับต าแหน่งที่จะคัดเลือกออกในเบื้องต้น 
 (3) การตรวจสอบประวัติ โดยการติดต่อขอข้อมูลจากบุคคลภายนอกที่สามารถให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตัวผู้สมัครเช่นผู้บังคับบัญชาที่ท างานเก่า บุคคลอ้างอิง 
 (4) การสัมภาษณ์เบื้องต้น เพ่ือต้องการที่จะดูบุคลิกภาพ ไหวพริบ ทัศนคติ ค่านิยม อารมณ์ 
และการให้ถ้อยค าของผู้สมัคร 

(5) วิธีการคัดเลือก โดยการทดสอบความรู้ความสามารถของผู้สมัคร  อาจมีการทดสอบต่างๆ 
เช่น 
 5.1 การทดสอบความฉลาด(Intelligence test) 
 5.2 การทดสอบความถนัดและเชาว์ปัญญา (Proficiency and aptitude test) 
  5.3 การทดสอบทางอาชีพ(Vocation test 
 5.4 การทดสอบบุคลิกภาพ(Personality test) 
(6) การตรวจสุขภาพ  คือ การตรวจสุขภาพของผู้ที่ผ่านการทดสอบว่าเป็นอุปสรรคต่อการ
ท างานในหน้าที่หรือไม่ 
(7) การคัดเลือกขั้นสุดท้าย  องค์กรจะให้หัวหน้าที่ต้องการรับพนักงานได้ตัดสินใจเลือกเอง 
(8) การบรรจุเข้าท างาน เมื่อองค์กรได้ตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ของผู้ผ่านการคัดเลือกครบ
แล้ว ก็จะมีการบรรจุเข้าท างาน โดยมีการทดลองก่อน ตามระยะเวลาที่แต่ละองค์กรก าหนด 
ก่อนที่จะบรรจจุะเข้าเป็นพนักงานประจ า 
 



17 
 

ขั้นที่ 3 การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม (Training) เป็นการจัดหาโอกาสที่จะปรับปรุงทักษะที่เกี่ยวของกับงาน หรือ

เป็นการสอนพนักงานในระดับล่างถึงวิธีการท างานที่ท าอยู่ในปัจจุบันของเขา ผู้บริหารต้องมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับที่ต่ ากว่าและมีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 กระบวนการพัฒนาผู้บริหารและการฝึกอบรม (Manager development process and 
training) ก่อนจะเลือกโปรแกรมการฝึกอบรมและการพัฒนาโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งโดยเฉพาะลง
ไป ในขั้นแรกควรพิจารณาถึงความต้องการขององค์กร เช่นวัตถุประสงค์ของบริษัท ประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากผู้บริหาร อัตราการหมุนเวียนของผู้บริหารเป็นต้น ความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานอื่น ลักษณะของงานข้อมูลของแต่ละคนที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในการฝึกอบรม ซึ่ง
สามารถรวบรวมได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ การทดสอบ การส ารวจและแผน
อาชีพของแต่ละคนในขั้นต่อไปสิ่งที่ต้องพิจารณาคือ กระบวนการพัฒนาผู้บริหาร โดยเริ่มแรกให้ดูที่
งานในปัจจุบันแล้วดูงานต่อไปตามบันไดก้าวสู่แผนอาชีพ  และอันดับสุดท้ายดูอนาคตในระยะยาวที่
องค์กรต้องการ 
 

ขั้นที ่4 การบริหารจัดการค่าตอบแทน 
 การบริหารจัดการค่าตอบแทน(Compensation  management)   ค่าตอบแทนหมายถึง 
รางวัลภายนอกทั้งหมดซึ่งพนักงานได้รับในการแลกเปลี่ยนกับงาน ประกอบด้วย ค่าจ้าง เงินเดือน 
โบนัส สิ่งจูงใจ และผลประโยชน์อื่น หรือเป็นการจ่ายเงิน และการให้ผลประโยชน์ตอบแทนด้านอ่ืน 
เช่นสวัสดิการเรื่องการประกันภัย การลาหยุด ลาพักร้อน ลา  การลากิจ และรายได้พิเศษ เพ่ือให้
รางวัลแก่พนักงาน ผลประโยชน์(Benefits) เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าตอบแทนที่นอกเหนือจาก
ค่าจ้างแรงงาน ซึ่งรวมถึงหลักประกันสุขภาพ ในบางองค์กรมีการเบิกจ่ายส่วนของผลประโยชน์
มากกว่า  30 เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือนซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนขององค์กร 

เครื่องมือบริหารทรัพยากรมนุษย์ในส่วนของค่าตอบแทน ผู้บริหารสามารถท่ีจะประเมินได้
โดยใช้ระบบประเมินค่าของงาน (Job evaluation system) ซึ่งเป็นกระบวนการหาความสัมพันธ์
ระหว่างค่าแรงงานและหน้าที่ในองค์กร หลังจากนั้น จะมีการประเมินค่าแรงงานเพ่ือคิดออกมาเป็น
ค่าตอบแทนในรูปของค่าจ้าง 

วิธีประเมินงานและบันทึกเป็นคะแนนเป็นวิธีหนึ่งในการเปรียบเทียบงานภายในองค์กร และ
การตัดสินใจจ่ายค่าตอบแทน ขั้นแรกผู้บริหารจะต้องก าหนดคะแนนมากที่สุดส าหรับปัจจัยต่างๆ ของ
งาน โดยขึ้นอยู่กับความแตกต่าง หรือความส าคัญของแต่ละปัจจัยหลังจากนั้นแต่ละงานจะมีการให้
คะแนน โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ต้องการ งานที่ได้คะแนนสูงสุดก็จะได้ค่าตอบแทนสูงตามล าดับคะแนน 
 ขั้นที่ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  หมายถึงการประเมินว่าคนท างานได้ผลเท่ากันหรือ
ด้อยกว่ากันหรือสูงกว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้และคุ้มค่าเงินเดือนที่ก าหนดไว้ส าหรับต าแหน่งนั้นๆ
หรือไม่ (สมคิด บางโม , 2538) 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีประเด็นที่ควรพิจารณา 2 ส่วนดังนี้ ประเมินผลงานที่
ปฏิบัติทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพได้แก่งานที่ได้รับมอบหมาย ท าเสร็จตามก าหนดเวลา ท างาน
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ได้มาก ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประเมินคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน เช่นความ
ร่วมมือในการท างาน ความสามัคคี มนุษยสัมพันธ์  ความเสียสละ ความอดทน และการรักษาวินัย 
เป็นต้น 
 โดยปกติจะประเมินควบคู่กันไปสองส่วนข้างต้น นอกจากนี้ยังอาจก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
ที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากงานอ่ืนๆ เช่น การรักษาความลับ 
ความสามารถในการน าเสนอรายงาน ความเข้มแข็งอดทนต่อความยากล าบากในงานที่ท า เป็นต้น 
 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีมากมายหลายวิธี ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่จะพิจารณา 
เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะงานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น แต่ละวิธีมีข้อดี 
ข้อบกพร่องตางกัน วิธีที่นิยมใช้กัน มีดังนี้ 
  1. วิธีจดบันทึกปริมาณงาน ใช้กับงานประจ าที่ท าตามแผน ท าซ้ าๆกัน เช่น งานพิมพ์ 
งานเก็บเอกสาร เป็นต้น โดยผู้ปฏิบัตินับจ านวนงานของตนที่ท าต่อวัน สัปดาห์ หรือเดือน เมื่อถึงเวลา
ประเมินก็น าผลที่ได้เปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
  2. วิธีพิจารณาตามเครื่องวัด คือการก าหนดรายการคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน ที่
จะประเมินเอาไว้ แล้วจ าแนกแต่ละคุณลักษณะออกเป็นระดับความสามารถ มาก น้อย อาจให้
คะแนนส าหรับแต่ละระดับก็ได้ วิธีนี้นิยมใช้มากที่สุด 
  3. วิธีพิจารณาโดยตรวจรายการ วิธีนี้ผู้ประเมินพิจาณาตอบค าถามเกี่ยวกับลักษณะ
ของผู้ปฏิบัติงานโดยกาเครื่องหมายลงในช่องค าตอบที่เตรียมไว้วิธีนี้นิยมใช้ในโรงงานส าหรับผู้เป็น
หัวหน้าประเมินลูกน้อง 
  4. วิธีเปรียบเทียบบุคคล ผู้ประเมินเปรียบเทียบคนท างานที่ละคู่โดยพิจารณาจาก
คุณลักษณะหรือผลงาน และตัดสินทีละคู่ว่าใครดีกว่า ท าเช่นนี้ไปจนครบทุกคู่แล้วรวมคะแนน
จัดล าดับ 
  ผู้ท าหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์, 2536) 

      1. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพียงคนเดียวที่ท าการประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา 
                          2. ผู้บังคับบัญชาในรูปคณะกรรมการหรือผู้บริหารกลุ่มหนึ่งที่ท าการประเมิน
ผู้ใต้บังคับบัญชา วิธีนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว 
                          3. กลุ่มบุคลากรระดับเดียวกัน จะถูกปะเมินจากเพ่ือนร่วมงานกันเอง วิธีการนี้
ใช้กันมากในทางการทหาร 

4. ผู้ใต้บังคับชาเป็นผู้ประเมินผู้บังคับบัญชา เช่น ให้นักศึกษาประเมินการสอนของ
อาจารย์ 
 
              ขั้นที่ 6 การโยกย้าย เลื่อนต าแหน่ง และลดต าแหน่ง 
    1. การโยกย้าย (Transfers) หมายถึงการโอนหรือย้ายข้าราชการ หรือพนักงานจากต าแหน่ง
หนึ่งในลักษณะเดียวกัน การโยกย้ายนี้ กระท าเพ่ือประโยชน์ส าคัญ 2 ประการคือ   
  1.1 เพ่ือบรรจุบุคคลในต าแหน่งที่เหมาะสมกับสมรรถภาพและความสามารถของตน
ยิ่งขึ้น เพราะบางครั้งบุคคลด ารงต าแหน่งหนึ่งอยู่ แต่อาจไม่เหมาะสมกับการโยกย้ายจะช่วยใช้บุคคลผู้
นั้นได้ด ารงต าแหน่งที่เหมาะสมยิ่งข้ึน 
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  1.2 เพ่ือให้บุคลากรไดฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งต่างๆ อันจะท าให้เกิดความ
รอบรู้ยิ่งขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ แก่องค์กรและเตรียมความพร้อมที่จะรับต าแหน่งสูงขึ้นไปเป็นอย่างดี 
 2. การเลื่อนต าแหน่ง (Promotion) หมายถึงการเลื่อนข้าราชการจากอีกต าแหน่งหนึ่งไปอีก
ต าแหน่งหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงินเดือนเพ่ิมข้ึน การเลื่อนต าแหน่งที่มีประสิทธิภาพอัน
จะน าผลดีต่อการปฏิบัติงานและเป็นไปตามความมุ่งหมายของการบริหารบุคคล มีหลักดังนี้ 
  2.1 ต้องเป็นการเลือกบุคคลดีที่เหมาะสมที่สุด มิใช่เป็นการเลือกบุคคลใกล้ชิดที่สุด 
หรือพวกพ้อง 

 2.2 ต้องจัดให้มีกระบวนการที่จะช่วยให้การพิจารณา ตัดสินได้อย่างเที่ยงธรรมที่สุด 
ขบวนการที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายในข้อนี้ ได้แก่การน าขบวนการบางอย่าง มาใช้เป็นเครื่องมือ
พิจาณา 

  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
             พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 2545 อันเปนกฎหมาย
แม่บทในการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ มีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น มี
มาตรฐานและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ การ
จัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาก าหนดใหยึดหลักการมีเอกภาพดานนโยบายและมี
ความหลากหลายในทางปฏิบัติ การมีสวนรวมและใหกระจายอ านาจไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ การศึกษาโดยตรง ดั งนั้นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึ กษ าธิก าร  พ .ศ . 2546  ซึ่ ง เป นกฎหมายที่ จั ด ระ เบี ยบ บริห ารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ จึ งไดมีบทบัญญั ติ ให เปนไปตามหลักการที่ ก าหนด โดยบัญญั ติ ให
กระทรวงศึกษาธิการแบงการบริหารราชการเปนสวนกลางเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาของรัฐ
ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคล และยังก าหนดใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เฉพาะที่เปนสถานศึกษามีฐานะเปนนิติบุคคล โดยมีเปาหมายใหสถานศึกษามีความคลองตัวและมี
อิสระในดานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และบริหารทั่วไป จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว  
ขางตนกระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่
ของสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ก าหนดใหสถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการและปฏิบัติหนาที่ไดตามขอบเขตที่ก าหนดไว นอกจากนี้ยังไดมีการออกกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอ านาจทางการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
ก าหนดใหปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาด าเนินการ
กระจายอ านาจและการจัดการศึกษาในแตละดานไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในอ านาจหนาที่ของตนแลวแตกรณี อยางไรก็ตาม จากขอมูลผล
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตลอดจนผลการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามกฎหมายการศึกษาจากหลายหนวยงาน พบวาสถานศึกษาตาง ๆ ยัง 
ไมประสบผลส าเร็จในการเปนสถานศึกษานิติบุคคลเต็มรูปแบบ สงผลใหการจัดการศึกษาประสบ     
ปญหาและอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะดานการบริหารงานบุคคลซึ่งมีพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติมเปนกฎหมายหลัก 
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ท าใหสถานศึกษามี    ขอจ ากัดดานการบริหารงานบุคคลสงผลตอการบริหารจัดการ เปนเหตุใหไมมี
ความคลองตัวและเกิดความลาชา ไมสามารถแกไขปญหาดานการบริหารงานบุคคลไดตามเจตนารมณ
การเปนนิติบุคคลของสถานศึกษา ดังนั้นเพ่ือใหสถานศึกษาในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติ
บุคคลตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีรูปแบบและแนวทางการ
ด าเนินงานดานการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาการบริหารสถานศึกษาใหสามารถ
บริหารจัดการในรูปแบบของสถานศึกษานิติบุคคลไดอยางสมบูรณ จึงจ าเปนที่จะตองมีแนวทางการ
ด าเนินงานดานการบริหารงานบุคคล โดยมีหลักการและแนวคิด ขอบขาย/ภารกิจ ดังนี้ 

หลักการและแนวคิด 
 1. ยึดหลักความตองการและการพัฒนาอยางตอเนื่องในการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาและสถานศึกษาตามนโยบาย กฎหมาย และหลักเกณฑที่ก าหนด 
 2. ยึดหลักความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ตามนโยบาย กฎหมาย และหลักเกณฑที่ก าหนด 
 3. ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ขอบขาย/ภารกิจการด าเนินการดานการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การวางแผนอัตราก าลัง 
 1.1 รวบรวมและรายงานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    - จ านวนขาราชการครู จ าแนกตามสาขา 

   - จ านวนลูกจางประจ าในสถานศึกษา 
    - จ านวนลูกจางชั่วคราว 

   - จ านวนพนักงานราชการ 
 1.2 วิเคราะหความตองการอัตราก าลัง 
 1.3 จัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา 
 1.4 เสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2. การจัดสรรอัตราก าลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.1 รวบรวมและรายงานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับจ านวนขาราชการครู จ าแนกตามสาขา 
 2.2 เสนอความตองการจ านวนและอัตราต าแหนงของขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในสถานศึกษา จ าแนกตามสาขา ตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. ก าหนดตอส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
 3.1 เสนอความตองการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 3.2 ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล เปนขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
พนักงานราชการ ลูกจางประจ า และลูกจางชั่วคราว ตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และสอดคลองกับ
แผนอัตราก าลังที่สถานศึกษาก าหนด ตอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.3 ด าเนินการสรรหาและจัดจางบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในสถานศึกษาต าแหนงตางๆ ตาม
ความตองการของสถานศึกษาโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3.4 แจงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและเกณฑ
การประเมินผลการปฏิบัติงานใหแกขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจาง
ประจ าและ ลูกจางชั่วคราว ทราบเปนลายลักษณอักษร 
 3.5 ด าเนินการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการส าหรับบุคลากรทางศึกษาหรือเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมส าหรับผูไดรับการบรรจุเขารับราชการในต าแหนง “ครูผูชวย”ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 3.6 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในต าแหนงครูผูชวยเปนระยะๆ ทุกสามเดือน 
ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และในการประเมินแตละครั้งใหประธานกรรมการแจงผลการ
ประเมินใหครูผูชวยและผูมีอ านาจตามมาตร 53 ทราบ และในสวนของพนักงานราชการ และลูกจาง  
ตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ ทุก 6 เดือน 
 3.7 รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม     
แลวแตกรณ ีตอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.8 ด าเนินการแตงตั้งหรือสั่งใหพนจากสภาพการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
ตามอ านาจหนาที่ที่กฎหมายก าหนดหรือเม่ือไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจของ
สถานศึกษา 
4. การเปลี่ยนต าแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.1 การเปลี่ยนต าแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเสนอความประสงคและเหตุผลความจ าเปนในการขอเปลี่ยนต าแหนงกรณีสมัครใจกรณี
เพ่ือประโยชนของทางราชการ และกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตอผูบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือสงใหส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาด าเนินการตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 4.2 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.2.1 การยายผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาในหนวยงานการศึกษา 
ที่เรียกชื่ออยางอ่ืนผูบริหารสถานศึกษาเสนอความประสงคและเหตุผลความจ าเปนในการขอยายไปยัง
ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแลวแตกรณี 
 4.2.2 การยายขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา 
  1) รวบรวมรายชื่อและขอมูลรายชื่อและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงคจะขอยาย
และใหความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงคจะขอยาย
ไปปฏิบัติงาน 
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          2) พิจารณาใหความเห็นชอบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงค   
จะขอยายปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
  2.1) ในกรณีที่เห็นชอบการรับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเสนอ
เรื่องไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจของ
สถานศึกษารูปแบบนิติบุคคล 
  2.2) ในกรณีใหความเห็นวาไมควรรับยายขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ใหแจงเรื่องไปยังผูบริหารสถานศึกษาตนสังกัดของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ประสงคจะขอยายทราบ 
          3) พิจารณาใหความเห็นชอบย้ายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค
จะขอยายปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

            3.1) ในกรณีที่เห็นชอบการรับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ใหเสนอเรื่องไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
             3.2) ในกรณีใหความเห็นวาไมควรรับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใหแจงเรื่องไปยังผูบริหารสถานศึกษาตนสังกัดของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค
จะขอยายทราบ 
          4) สั่งยายและสั่งบรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแลวแตกรณี
ตามอ านาจหนาที่ที่กฎหมายก าหนด 
              4.3 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตางเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 4.3.1 การยายผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาในหนวยงาน
การศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ผูบริหารสถานศึกษา เสนอความประสงคและเหตุผลความจ าเปนใน  
การขอยายไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาตนสังกัดหรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแลว 
แตกรณี 
                 4.3.2 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   1) รวบรวมรายชื่อและขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่   
ประสงคจะขอยายและใหความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประสงคจะขอยายไปปฏิบัติงาน 
 2) สถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค
จะขอยายมาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
    2.1) ในกรณทีี่เห็นชอบการรับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเสนอเรื่อง 
ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจของ
สถานศึกษารูปแบบนิติบุคคล 
    2.2) ในกรณีท่ีเห็นวาไมสมควรรับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเสนอ
เรื่องไปยังผูบริหารสถานศึกษาตนสังกัดของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค      
จะขอ ยายทราบ 

 3) สั่งยายและสั่งบรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแลวแตกรณีตาม
อ านาจหนาที่ที่กฎหมายก าหนด 
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5. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
    5.1 การเลื่อนข้ันเงินเดือนปกติ 
 1) ประกาศเกณฑการประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบใหแก         
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทราบโดยทั่วกัน 
 2) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับสถานศึกษาตามหลักเกณฑ      
และวิธีการที่กฎหมายก าหนดใหฐานะผูบังคับบัญชา 
 3) รวบรวมขอมูลพรอมความเห็นของผูมีอ านาจในการประเมินและใหความเห็นในการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตามขอ 2 พิจารณา 
 4) แจงค าสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะ     
ผูบังคับบัญชาทราบพรอมเหตุผลที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 5) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในฐานะ ผูมีอ านาจสั่ง
บรรจุและแตงตั้ง 
     5.2 การเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ กรณีถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่
ราชการ 
 1) เสนอเรื่องพรอมทั้งขอเท็จจริงและความเห็นที่เปนขอยุติและรายละเอียดตาง ๆ ที่เก่ียว   
ของไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2) ด าเนินการดานสวัสดิการใหแกครอบครัวผูถึงแกกรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายก าหนดตามความเหมาะสม 
6. การลาทุกประเภท 

6.1 อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตการลาตามนโยบายหลักเกณฑและวิธีการของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการตามที่
กฎหมายก าหนด 

6.2 เสนอเรื่องการอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษาลาตอ ใหส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาตามอ านาจหนาที่ท่ีกฎหมายก าหนดหรือเพ่ือทราบ     
แลวแตกรณี 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7.1 ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

7.2 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอ 1 

7.3 น าผลการประเมินไปใชประโยชนในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
7.4 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในสวนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารองขอได

รับทราบ 
8. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
   8.1 การท าผิดวินัยไมรายแรง 
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 1) กรณีมีความผิดวินัยไมรายแรงใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยไม      
รายแรงในฐานะผูบังคับบัญชา 
 2) พิจารณาลงโทษวินัยหากปรากฏผลการสอบสวนวาผูใตบังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
ไมร่ายแรงตามอ านาจที่กฎหมายก าหนด 
 3) รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามล าดับแลวแตกรณี ภายในระยะเวลา  
ที่ก าหนด  
       8.2 การท าผิดวินัยอยางรายแรง 
 1) ด าเนินการสืบสวนขอเท็จจริงเบื้องตนในกรณีที่มีมูลที่ควรกลาวหาวากระท าผิดวินัยอยาง 
รายแรงไมชัดเจน 
 2) กรณีมีมูลกระท าผิดวินัยอยางรายแรงของครูผูชวยและครูที่ไมมีวิทยฐานะใหแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยอยางรายแรงในฐานะผูมีอ านาจสั่งบรรจุและแตงตั้งหรือ
รายงานตอผูมีอ านาจ    แลวแตกรณี 
 3) ประสานกับหนวยงานการศึกษาอ่ืนและกรรมการสอบสวนกรณีมีการกระท าผิดวินัยรวม
กัน 

4) พิจารณาสถานโทษหรือสั่งลงโทษตามอ านาจหนาที่ที่กฎหมายก าหนดกรณีความผิดวินัย
ไมรายแรง 
 5) รายงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเสนอสถานโทษไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรณี  
เปนความผิดวินัยอยางรายแรงของครูผูชวยและครูที่ยังไมมีวิทยฐานะเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณา 
9. การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กรณีกระท าความผิดวินัยอยางรายแรงและมีเหตุสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน     
ใหด าเนินการภายในขอบเขตอ านาจตามที่กฎหมายก าหนดในกรณีต าแหนงครูผูชวยและต าแหนงครูที่
ยังไมมีวิทยฐานะ 
10. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษเสนอรายงานการลงโทษทางวินัยและการ
ลงโทษใหด าเนินการแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังผูอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และ   อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
11. การอุทธรณและการรองทุกข 

11.1 การอุทธรณ รับเรื่องอุทธรณค าสั่งลงโทษทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา แลวเสนอไปยังผูมีอ านาจตามกฎหมายก าหนดเพ่ือพิจารณาในกรณีที่   
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องอุทธรณผานหัวหนาสถานศึกษา 

11.2 การรองทุกข 
 รับเรื่องรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแลวเสนอไปยังผูมีอ านาจ
ตามกฎหมายก าหนดเพ่ือพิจารณาในกรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องรอง
ทุกขผานหัวหน้า 
 12. การออกจากราชการ 
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12.1 อนุญาตการลาออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะ  
ผูมีอ านาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายก าหนดหรือรับเรื่องการลาออก
จากราชการของ       ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผูมีอ านาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
พิจารณาแลวแตกรณี 

12.2 สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในฐานะผูมีอ านาจสั่ง
บรรจุและแตงตั้งหรือเสนอให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาแลวแตกรณี 
13. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 

13.1 จัดท าขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง 
          13.2 ด าเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการเกษียณอายุราชการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจางในสถานศึกษา 

13.3 รับเรื่องการแกไขวัน เดือน ปเกิด แลวเสนอใหผูมีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา 
14. การจัดท าบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

14.1 ด าเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจางประจ าในสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อเสนอผูมีอ านาจตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

14.2 จัดท าทะเบียนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจางประจ าในสังกัด 
15. การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

15.1 ส ารวจและรวบรวมขอมูลการขอใหมีและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

15.2 ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือชี้แจงท าความเขาใจหลักเกณฑ
และวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

15.3 รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูเสนอขอใหมีและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสงไปยังส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการตอไป 
16. การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 

16.1 สงเสริมการพัฒนาตนเอง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน 
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสูการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 

16.2 สรางขวัญและก าลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการยกยองเชิดชู
เกียรติ ผูมีผลงานดีเดนและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่ก าหนดหรือกรณีอ่ืนตาม
ความเหมาะสม  
17. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

17.1 ด าเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหประพฤติปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัย มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางศึกษา 
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17.2 ควบคุมดูแล และสงเสริมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการประพฤติ
ปฏิบัติตามระเบียบวินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
18. การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

18.1 เปนตัวอยางที่ดีแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
           18.2 เสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีวินัยในตนเอง 

18.3 ปองกันไมใหผูใตบังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
19. การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือเสนอไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใหด าเนินการตอไป 
20. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

20.1 วิเคราะหความจ าเปนและความตองการในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

20.2 จัดท าแผนพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
20.3 ด าเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามแผนที่

ก าหนด 
20.4 สรางและพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาในการพัฒนา          

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
20.5 ประเมินผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและน าผลการประเมิน

ไปใชในการวางแผนพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอไป 
 21. การพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลดานการบริหารงานบุคคล 

21.1 ก าหนดรูปแบบนิติบุคคลดานการบริหารงานบุคคล 
21.2 พัฒนารูปแบบนิติบุคคลดานการบริหารงานบุคคล 
21.3 ติดตาม ประเมินผล รับผิดชอบ และรายงานผลการด าเนินงาน 
  

2.2 ทฤษฎีและหลักการบริหารงานบุคคล   
     ทฤษฎีการบริหารงานบุคคล 
  ทฤษฎีต่าง ๆที่เก่ียวข้องกับการบริหารการงานบุคคลได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
ตามสมัยตั้งแต ่สมัยโบราณ ยุควิทยาศาสตร์ ยุคมนุษยสัมพันธ์ จนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งอาศัยทฤษฎี
องค์การสมัยใหม่ที่มีการปรับปรุงพัฒนาและสังเคราะห์แนวความคิดเก่ียวกับการจัดการอย่างกว้าง
ขว้างยิ่งขึ้นแต่ถึงอย่างไร การบริหารงานบุคคลสมัยใหม่นี้มุ่งเน้นทั้งคน งาน และผลผลิตจึงต้องมีการ
ผสมผสานแนวคิดต่าง ๆ ทุกยุค ทุกสมัยเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นจริงในปัจจุบันในที่นี้จะขอน าเสนอทฤษฎีทางการบริหารงานบุคคลที่ควรทราบ     
ดังภาพที่ 2.4 
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ทฤษฎีวิเคราะห์ระบบ (System Approach หรือ General System Theory)  

 
 
 
 
 
 
 

                         
  
 
  
 
 ภาพที่ 2.4  แสดงองค์ประกอบของระบบ  
             
         ทฤษฎีวิเคราะห์ระบบเป็นทฤษฎีที่มีคุณค่าในการตรวจสอบ หาข้อบกพร่องของกระบวนการ
บริหารทั้งปวงรวมทั้งการบริหารการศึกษาด้วย โดยการวิเคราะห์สิ่งน าเข้า วิเคราะห์กระบวนการ และ
วิเคราะห์ผลผลิตว่าสิ่งที่ลงทุนไปคุ้มค่าหรือไม่ แล้วรวบรวมข้อมูลหาจุดบกพร่องแล้วปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 
ทฤษฎีระบบสังคม (Social System Theory)  
       ทฤษฎีนี้ Getzelsและ Gubaได้สร้างข้ึนเพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมในองค์การต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเป็น
ระบบสังคม แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านสถาบันมิติ (Nomothetic Dimension) ด้านบุคลามิติ 
(Idiographic Dimension) ดังภาพที่ 2.5 
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   ภาพที่ 2.5 แสดงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบสังคม   
 
1. ด้านสถาบันมิติประกอบด้วย 
    1.1 สถาบัน (institution) ได้แก่ หน่วยงานหรือองค์การ ซึ่งจะเป็น กรม กองโรงเรียน โรงพยาบาล 
บริษัท ร้านค้า หรือโรงงานต่าง ๆ ที่มีวัฒนธรรม (culture) ของหน่วยงานหรือองค์การนั้นครอบคลุม
อยู่ 
    1.2 บทบาทตามหน้าที่ (role) สถาบันจะก าหนดบทบาท หน้าที่ และต าแหน่ง ต่าง ๆ ให้บุคคล
ปฏิบัติมีกฎและหลักการอย่างเป็นทางการ และมีธรรมเนียม (ethics) การปฏิบัติที่มีอิทธิพลต่อ
บทบาทอยู่ 
    1.3 ความคาดหวังของสถาบันหรือบุคคลภายนอก (expectations) เป็นความคาดหวังที่สถาบัน
หรือบุคคลภายนอกคาดว่าสถาบันจะท างานให้บรรลุเป้าหมาย เช่นโรงเรียนมีความคาดหวังที่จะต้อง
ผลิตนักเรียนที่ดีมีคุณภาพ ความคาดหวังมีค่านิยม (values) ของสังคมครอบคลุมอยู่ 
2. ด้านบุคลามิติประกอบด้วย 
    2.1 บุคลากรแต่ละคน (individual) ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันนั้น ๆ เป็นบุคคลในระดับต่าง ๆ 
เช่น ในโรงเรียนมีผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ คนงาน ภารโรงมีวัฒนธรรมย่อยที่ครอบคลุมต่างไป
จากวัฒนธรรมโดยส่วนรวม 
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    2.2 บุคลิกภาพ (personality) หมายถึง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ เจตคติ อารมณ์ และ
แนวคิดซึ่งบุคคลที่เข้ามาท างานในสถาบันนั้นจะมีความแตกต่างปะปนกันอยู่และมีธรรมเนียมของแต่
ละบุคคลเป็นอิทธิพลครอบง าอยู่ 
   2.3 ความต้องการส่วนตัว (need - dispositions) บุคคลที่มาท างานสถาบันมีความต้องการที่
แตกต่างกันไป บางคนท างานเพราะต้องการเงินเลี้ยงชีพบางคนท างานเพราะความรัก บางคนต้องการ
เกียรติยศชื่อเสียง ความก้าวหน้าบางคนต้องการการยอมรับ บางคนต้องการความม่ันคง ปลอดภัย 
เป็นต้นนอกจากนั้นยังมีค่านิยมของตนเองครอบคลุมอยู่ 
       จากแผนภาพ พอสรุปได้ว่าในด้านสถาบันมิตินั้นจะยึดถือเรื่องสถาบันซึ่งมีบทบาท ต่าง ๆ เป็น
ส าคัญบทบาทที่สถาบันได้คิดหรือก าหนดไว้จะต้องชี้แจงให้บุคลากรในสถาบันได้ทราบอย่างเด่นชัด
เพ่ือจะได้ก าหนดการคาดหวังที่สถาบันได้ก าหนดไว้ในบทบาทของตนออกมาตรงกับความต้องการของ
ผลผลิตของสถาบันนั้น ส่วนในด้านบุคลามิติ ประกอบด้วยตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันนั้นซึ่ง
บุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ก็มีบุคลิกภาพท่ีเป็นตัวเองที่ไม่เหมือนกันในแต่ละคนต่างก็มีความต้องการใน
ต าแหน่งหน้าที่การงานที่แตกต่างกันออกไปทั้งสองมิตินี้ระบบสังคมเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารงานเป็นอันมากถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นดี การบริหารงานนั้นสามารถท่ีจะสังเกต
พฤติกรรมได้ (social behavior or observed behavior) 
ทฤษฎีจูงใจในการปฏิบัติงานของมาสโลว์ 
      Abraham H. Maslow เป็นบุคคลแรกที่ได้ตั้งทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจ (Maslow's 
general theory of human and motivation) ไว้และได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์
ไว้ 3 ประการ ดังนี้ 
      1. มนุษย์มีความต้องการ ความต้องการมีอยู่เสมอและไม่มีสิ้นสุดแต่สิ่งที่ มนุษย์ต้องการนั้นขึ้นอยู่
กับว่าเขามีสิ่งนั้นอยู่แล้วหรือยังขณะที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการอย่างอ่ืน
จะเข้ามาแทนที่กระบวนการนี้ไม่มีที่สิ้นสุด และจะเริ่มต้นตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย 
      2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของ พฤติกรรมอีกต่อไปความ
ต้องการที่ไม่ได้รับตอบสนองเท่านั้น ที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม 
       3. ความต้องการของมนุษย์ มีเป็นล าดับขั้นตามล าดับความส าคัญ กล่าวคือเมื่อความต้องการใน
ระดับต่ า ได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองทันที  
Maslow ได้แบ่งล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ไว้ ดังภาพที่2.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 2.6 แสดงล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Maslow's Need-hierarchy Theory) 
 

ทฤษฎีการจูงใจ - สุขอนามัยของเฮอร์เบอร์ก (Herzberg's Motivation Hygiene Theory) 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจของ เฮอร์เบอร์กนี้มีชื่อเรียกกันหลายอย่าง เช่น Motivation 

Maintenance Theory, dual Factor Theory Motivation-Hygiene Theory และ The two - 
Factor Theory ทฤษฎีนี้ได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบที่จะสนับสนุนความพอใจในการท างาน 
(Job Satisfaction) และองค์ประกอบที่สนับสนุนความไม่พอใจในการท างาน (Job dissatisfaction) 
ดังนี้ 
         พวกท่ี 1 ตัวกระตุ้น (Motivator) คือองค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพอใจ 

- งานที่ปฏิบัติ 
- ความรู้สึกเก่ียวกับความส าเร็จของงาน 
- ความรับผิดชอบ 
- โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

       พวกท่ี 2 ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene) หรือองค์ประกอบที่สนับสนุนความ ไม่พอใจในการท างาน 
ได้แก่ 

- แบบการบังคับบัญชา 
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
- เงินเดือนค่าตอบแทน 
- นโยบายของการบริหาร 

 
 
 
 

ความต้องการความสมหวังในชีวิต 
     (Self actualization needs) 

ความต้องการชื่อเสียง – ยกย่อง 
              (Self esteem needs) 

ความต้องการด้านสังคม – ความรักความพอใจ 
              (Belonging and Love needs) 

ความต้องการความปลอดภัย 
              (Safety or Security needs) 

ความต้องการทางด้านร่างกาย 
              (Physiological needs) 
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ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y  
          Douglas McGregor ได้เสนอทฤษฎีนี้ใน ค.ศ. 1957 
โดยเสนอสมมติฐานในทฤษฎี X ว่า 

1. ธรรมชาติของมนุษย์โดยทั่วไปไม่ชอบท างาน พยายามเลี่ยงงานหลบหลีก บิดพลิ้ว เมื่อมี
โอกาส 

2. มนุษย์มีนิสัยเกียจคร้านจึงต้องใช้วิธีการข่มขู่ ควบคุม สั่งการ หรือบังคับให้ท างานตาม
จุดประสงค์ขององค์การให้ส าเร็จ 

3. โดยทั่วไปนิสัยมนุษย์ชอบท างานตามค าสั่ง ต้องการที่จะหลีกเลี่ยง ความรับผิดชอบแต่
ต้องการความมั่นคง อบอุ่นและปลอดภัยมากกว่าสิ่งอ่ืน 
ทฤษฎี Y มีสมมติฐานว่า 

1. การที่ร่างกายและจิตใจได้พยายามท างานนั้น เป็นการตอบสนองความพอใจอย่างหนึ่ง
เช่นเดียวกับการเล่นและพักผ่อน 

2. มนุษย์ชอบน าตนเอง ควบคุมตนเองเพ่ือด าเนินงานที่ตนรับผิดชอบ ให้บรรลุ จุดประสงค์
อยู่แล้ว ดังนั้นการบังคับควบคุมข่มขู่ ลงโทษ จึงไม่ใช่วิธีการเพียงอย่างเดียวที่จะท าให้มนุษย์
ด าเนินงานจนบรรลุจุดประสงค์ขององค์การ 

3. มนุษย์ผูกพันตนเองกับงานองค์การก็เพ่ือหวังรางวัลหรือสิ่งตอบแทน เมื่อองค์การประสบ
ความส าเร็จ 

4. เมื่อสถานการณ์เหมาะสม มนุษย์โดยทั่วไปจะเกิดการเรียนรู้ทั้งด้านการยอมรับ ความ
รับผิดชอบ และแสวงหาความรับผิดชอบ ควบคู่กันไปด้วย 

5. มนุษย์ทั้งหลายย่อมมีคุณสมบัติที่ดีกระจายอยู่ทั่วไปทุกคน เช่น มีนโนภาพ มีความฉลาด
เฉลียวและว่องไว มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ขององค์การ 

6. สถานการณ์ของการด ารงชีวิตในระบบอุตสาหกรรมยุคใหม่ มนุษย์ยังไม่มีโอกาสใช้
สติปัญญาได้เต็มที่Andrew F Sikulaเปรียบเทียบทฤษฎี X และ Y ไว้ ดังภาพที่ 2.7 

 
ทฤษฎี X ทฤษฎี Y 

1. มนุษย์มักเกียจคร้าน 1. มนุษย์จะขยันขันแข็ง 

2. มนุษย์ชอบหลีกเลี่ยงงาน 2. การท างานของมนุษย์ก็เหมือนกับการเล่น  
    การพักผ่อนตามธรรมชาติ 

3. มนุษย์ชอบท างานตามค าสั่งและต้องการให้มีผู้ควบคุม 3. มนุษย์รู้จักกระตุ้นตนเองให้อยากท างาน 

4. ต้องใช้วินัยของหมู่คณะบังคับ 4. มนุษย์มีวินัยในตนเอง 

5. มนุษย์มักหลีกเลี่ยงไม่อยากรับผิดชอบ 5. มนุษย์มักแสวงหาความรับผิดชอบ 

6. มนุษย์ไม่เฉลียวฉลาดขาดความรับผิดชอบ 6. มนุษย์มีสมรรถภาพในการท างานและมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

 

 ภาพที่ 2.7 แสดงการเปรียบเทียบทฤษฎี X และ Y 
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2.3 ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

2.3.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 
   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. 2542 มีหลักการส าคัญคือ การก าหนดนโยบายและวางระเบียบปฏิบัติราชการเพ่ือให้การ
จัดระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักกฎหมายและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ให้สังคมสามารถมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในระบบกิจการดังกล่าว
ด้วยการเปิดเผยระบบข้อมูลข่าวสารและให้โอกาสตรวจสอบได้ตลอดจนขยายบริการภาครัฐไปสู่
ประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  ในระเบียบข้อที่ 3 ได้กล่าวถึงท่ีมาของนโยบายการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีคือ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองอย่างมาก บางเรื่องมีผลในทางขยายตัวและสร้างสรรค ์บางเรื่องมีผลในทางชะลอ
ตัวหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางไม่พึงประสงค์จนบางครั้งกลายเป็นภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่าง
รุนแรงซึ่งภาควิชาการและผู้ได้รับผลกระทบเห็นว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการหย่อนประสิทธิภาพ
ของกลไกการบริหารบ้านเมือง การบริหารราชการ การก าหนดนโยบายสาธารณะ และการทุจริต
ประพฤติมิชอบในวงราชการ อันเป็นความรับผิดชอบของภาคราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า 
ขณะเดียวกัน ในภาคประชาชนอันเป็นพลังส าคัญก็มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความตื่นตัวและ
รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเพ่ิมขึ้น หากความ
อ่อนแอและหย่อนประสิทธิภาพดังกล่าวไม่ได้รับการจัดการแก้ไขอย่างแท้จริงและรีบด่วน  โอกาสที่จะ
น าพาประเทศฟ้ืนตัวจากวิกฤติย่อมเป็นไปได้ยาก ทั้งอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศยิ่งขึ้น  จึงมีข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยและตรวจสอบทั้งในภาค
วิชาการและภาคปฏิบัติสอดคล้องกันในแนวทางการจัดระเบียบราชการและวางมาตรการแก้ปัญหา
ควรมีจุดมุง่หมายดังนี้ 
 1) สร้างกฎเกณฑ์และกลไกท่ีดีในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมเพ่ือให้หน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าที่โดยตรงสามารถส่งสัญญาณเตือนภัย และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถปรับเปลี่ยนกลไก
และฟันเฟืองการท างานและการประสานงานในภาครัฐและภาคเอกชนรองรับได้อย่างทันท่วงทียามที่
มีปัญหา 
 2) พัฒนาศักยภาพของนักวิชาการให้สามารถศึกษา ค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางแก้ไข
จุดบกพร่อง ที่จ าเป็นต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีจริยธรรม 
 3) ปรับปรุงระบบการตัดสินใจและการจัดการทั้งของภาครัฐและเอกชนให้รวดเร็วชัดเจน 
และเป็นธรรม 
 4) ขยายโอกาสของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเกี่ยวกับสถานการณ์
บ้านเมืองเพ่ือร่วมกับภาครัฐในการตัดสินใจและแก้ปัญหาส่วนรวม 
 5) ขจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบ และการหลีกเลี่ยงกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ใส่ตน
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนเพื่อให้เกิดความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมร่วมกัน 
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  นอกจากนี้ในระเบียบข้อ 4 ได้ก าหนดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเพ่ือเป็น
แนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็น
ส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ ท าให้สังคมรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส 
และความมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกปัจจุบัน  ซึ่งการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพ้ืนฐานของส าคัญอย่าง
น้อย 6 ประการดังนี้ 
 1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคบ ต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคบัเหล่านั้น โดยถือว่าเป็น
การปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 
 2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือ
นี้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อม
กัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย
ประจ าชาติ 
 3) หลักความโปร่งใส ได้แก่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุง
กลไกการท างานงานของทุกองค์กร ทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจความถูกต้องชัดเจนได้ 

4) หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การ
ประชาพิจารณ์  การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ 

5) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม   การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนเคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกต่างและกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

6) หลักความคุ้มค่า ได้แก่การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากักเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งบนเวทีโลกได้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

2.3.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 
3/1 วรรคแรก (ปัจจุบันเป็นฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2550) ได้ก าหนดว่า... ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.. 
          2.3.3  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 เป็นเพียงข้อมูล
ก าหนดที่แสดงถึงเป้าหมายหลักที่ต้องด าเนินการแต่ยังขาดการก าหนดวิธีการปฏิบัติของส่วนราชการ 
และข้าราชการที่จะด าเนินการไปสู่เป้าหมายหลัก โดยต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ



34 
 

ปฏิบัติราชการ และการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติให้ชัดเจนเป็นแนวเดียวกัน โดยไม่
ก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจในการเลือกปฏิบัติของแต่ละส่วนราชการ ทั้งนี้ สามารถวัดผลการปฏิบัติงาน
ได้ รวมทั้งเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้ จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ขึ้นเพ่ือให้ทุกส่วนราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม 

     2.3.3.1 วัตถุประสงค์    1) เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
                     2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
                      3) มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
                      4) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น  
                      5) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
                      6) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  

    2.3.3.2 ประโยชน์ที่จะได้รับจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว คือ 
       1) รัฐสามารถก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานได้ชัดเจน และมีกลไกท่ี

จะพัฒนาองค์กรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพขึ้นไป  
                     2) ส่วนราชการและข้าราชการมีแนวทางในการปฏิบัติราชการที่เป็นมาตรฐาน
ชัดเจน มีความโปร่งใส สามารถวัดผลการด าเนินงานได้  
                     3) ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว สามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ และมีส่วน
ร่วมในการบริหารส่วนราชการ  

    2.3.3.3 สรุปเนื้อหาของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ซึ่งมีบทบัญญัติรวม 9 หมวด ดังนี้ 
                   หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
สุดท้าย (Ultimate Goals) ดังนี้ 
                    1) เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
                    2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
                    3) มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
                    4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ (และกระจายอ านาจการตัดสินใจ)  
                    5) การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ (รวมการกระจายภารกิจและทรัพยากร
ให้แก่ท้องถิ่น) 
                    6) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน (รวมถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนและการเปิดเผยข้อมูล) 
                    7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

        หมวด 2 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การ
ปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ทีดีของประชาชน ความสงบและ
ปลอดภัยของสังคมส่วนรวม โดยการถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางในการได้รับบริการจากรัฐ ดังนี้ 

                 1) การก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพ่ือเป้าหมายดังกล่าว
ข้างต้น และสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ 
                2) การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถ
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ตรวจสอบได้  
                     3) กรณีท่ีภารกิจใดส่งผลกระทบต่อประชาชนต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
และชี้แจงให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมมากขึ้น  
                     4) ข้าราชการต้องรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและ
ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ดีขึ้น  
                     5) กรณีพบปัญหาอุปสรรคต้องจัดให้มีการแก้ไขโดยเร็ว 

 
                  หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ หมายถึง การ
บริหารงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Results) โดยมีตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะสามารถ
สะท้อนผลงานว่ามีความสอดคล้องเป็นแนวเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดขึ้นไว้ รวมทั้ง
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนมีความคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารราชการเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์โดยให้ส่วนราชการก าหนดแผนการท างานที่มีวัตถุประสงค์ท่ีจะชี้วัดผลลัพธ์ของงานได้ 
ดังนี้ 
  1) การปฏิบัติของส่วนราชการต้องสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระท าได้อย่าง
ชัดเจน  
                     2) การบริหารราชการแบบบูรณาการ  
                     3) การพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
                     4) ความตกลงในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีการท าความตกลงในการปฏิบัติงาน 
(Performance Agreement) ระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับผู้รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติใน
แต่ละเรื่อง 
                     5) การก าหนดแผนบริหารราชการ ก าหนดให้จัดท าแผนต่างๆ ดังนี้ แผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน, แผนนิติบัญญัติ, แผนปฏิบัติราชการที่แปลงจากแผนบริหารราชการแผ่นดิน โดย
จัดท าเป็น 2 ระยะ คือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติราชการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่สรุปผลและ
ให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ 

         หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ภาครัฐ โดยก าหนดวิธีการท างานของส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลักความโปร่งใส, หลักความคุ้มค่า, 
หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ) 

         หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน     1) การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
                       2) การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม 

                หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
                                      1) การทบทวนภารกิจ  
                       2) การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

        หมวด 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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            1) การก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
                      2) การจัดระบบสารสนเทศ 
                      3) การรับฟังข้อร้องเรียน 
                      4) การเปิดเผยข้อมูล 

         หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
            1) การประเมินผลโดยผู้ประเมินอิสระเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ และความคุ้มค่าในภารกิจ 
                      2) การประเมินผลประสิทธิภาพในการบังคับบัญชา 
                      3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ (ส่วนเฉพาะตัวกับส่วนประโยชน์
ของหน่วยงาน) 
                      4) หากผลการประเมินของส่วนราชการดีให้มีการจัดสรรเงินเป็นรางวัลการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

        หมวด 9 บทเบ็ดเตล็ดเป็นเรื่องทั่วไป เช่น ให้อ านาจ ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี อาจก าหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัตินอกเหนือพระราชกฤษฎีกานี้ก็ได้ 

จะเห็นได้ว่าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 
3/1 วรรคแรก และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ได้วางแนวทางกรอบธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาระบบราชการไทย โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลขึ้น พร้อมทั้งมีการท างานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ซ่ึง
ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารส่วนราชการ และท้ายที่สุดประชาชนได้รับประโยชน์
สูงสุด แต่สิ่งที่เป็นเครื่องวัดธรรมาภิบาลของระบบราชการได้อย่างหนึ่ง คือ คะแนนดัชนีชี้วัด 
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 - 2550 ประเทศไทยยังได้คะแนนไม่ถึง 4 
คะแนน (คะแนนเฉลี่ย 3.28 คะแนน) จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2549 
ประเทศไทยได้ 3.60 คะแนน และในปี พ.ศ. 2550 ได้ 3.30 คะแนน ซึ่งคะแนนที่ได้ลดลงนั่น
หมายความว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นแย่ลงในสายตาของนักธุรกิจต่างประเทศ ทั้งนี้ บุคลากร
ภาครัฐทุกคน ทุกต าแหน่ง จึงต้องช่วยกันและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาลใน
ภาพรวมให้สามารถท างานร่วมกับประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนได้ และมีความส าคัญในแต่ละ
ภารกิจของส่วนราชการของตน ซึ่งทุกส่วนราชการสามารถพัฒนางานให้มีธรรมาภิบาลได้ เพ่ือให้งาน
ดีขึ้นกว่าเดิมให้เกิดผลส าเร็จมากข้ึน แม้จะใช้เวลานาน ซึ่งหมายความว่า ถ้าบุคลากรภาครัฐร่วมมือกัน
พัฒนาระบบราชการให้ดีข้ึนเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากข้ึนให้เกิดธรรมาภิบาล ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรับบทบาทภารกิจ การพัฒนาการให้บริการประชาชน การยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐาน
การท างาน พร้อมกับเปิดระบบราชการเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยให้ประชาชนและองค์กร
เอกชนได้มีส่วนร่วม ระบบราชการก็จะสามารถตอบสนองระบบธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนได้ 
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2.4 หลกัธรรมาภิบาล 
ความหมายของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ค าว่า Good Governance เริ่มน ามาใช้กันเมื่อช่วงต้น พ.ศ. 2523 ซึ่งในช่วงนั้นนักวิชาการ

ส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องกันว่าแนวทางการบริหารภาครัฐที่เป็นอยู่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคม
โลกที่ปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาและมีความจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปและปรับปรุงรูปแบบการปกครอง
ใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าวมีองค์กรระหว่างประเทศที่ส าคัญๆเช่นธนาคารโลก (World Bank) และ
กองทุนนานาชาติได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนและพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองที่ดี
ที่เรียกกันทั่วไปว่าGood Governance หรือธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลเป็นค าที่มาจากภาษาสันสกฤต
คือธรรมกับอภิบาลความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2525 ให้ค านิยามไว้ดังนี้ 

ธรรม: คุณความดีค าสั่งสอนในศาสนาหลักประพฤติปฏิบัติในศาสนาความจริงความถูกต้อง
ความยุติธรรมกฎกฎเกณฑ์กฎหมายสิ่งทั้งหลายสิ่งของ 

อภิบาล: บ ารุงรักษาปกครองปกป้องหรือคุ้มครอง 
ดังนั้นธรรมาภิบาลจึงมีความหมายตามนัยนี้ว่า“ วิถีการปกครองที่ไปสู่ความดีงามที่ยั่งยืนอัน

ได้แก่ ความรุ่งเรืองและความผาสุกของปวงชนทั้งปวง” 
เนื่องจากมีผู้ให้ค านิยามและความหมายของค าว่าธรรมาภิบาลไว้มากรวมทั้งองค์กรต่างๆทั้ง

ในประเทศและระดับโลกได้น าไปใช้มากมายดังนั้นผู้วิจัยจึงได้รวบรวมค านิยามที่องค์กรหลักและ
นักวิชาการท่ีส าคัญที่มีบทบาทและมีชื่อเสียงในการส่งเสริมธรรมาภิบาลได้ให้ความหมายไว้เช่น
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(United Nation Development Program : UNDP) ซึ่งเป็น
หน่วยงานหนึ่งในองค์การสหประชาชาติเกือบ 20แห่ง ซึ่งมีโครงการในประเทศไทยรวมเป็นทีมงาน
องค์การสหประชาชาติในประเทศไทยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาประเทศไทยโดยเสริมสร้างแนวคิดเชิง
นโยบายสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างๆให้บรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาได้ให้นิยาม
ความหมายของ Good Governance หรือธรรมาภิบาลว่าคือการใช้อ านาจทางการเมืองการบริหาร
และเศรษฐกิจในการด าเนินภารกิจกิจกรรมต่างๆของประเทศในทุกระดับโดยมีกลไกกระบวนการ
สถาบันซึ่งประชาชนและกลุ่มต่างๆสามารถแสดงออกถึงความต้องการผลประโยชน์การใช้สิทธิและ
หน้าที่ตามกฎหมายการประสานประนีประนอมความแตกต่างโดยผ่านกลไกกระบวนการและสถาบัน
เหล่านั้น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานหนึ่งซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินกับประเทศไทยเพื่อใช้ใน
การพัฒนาประเทศคือธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ได้ให้ค านิยาม
ไว้ว่า Good Governance คือการมุ่งความสนใจไปที่องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้แน่ใจว่านโยบายที่ก าหนดไว้ได้ผลหมายถึงการมีบรรทัดฐานเพื่อให้มีความแน่ใจว่า
รัฐบาลสามารถและธนาคารโลก (World Bank) ได้ให้ความหมายของGood Governance ว่า
หมายถึงการก าหนดกลไกอ านาจของภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการด าเนินงานการก าหนดนโยบายที่ประชาชนสามารถ
รับทราบและเข้าใจได้มีลักษณะที่เปิดเผยและเป็นนโยบายที่มีประโยชน์เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจริยธรรม
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์แห่งสาธารณชน 

ส าหรับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JIGA) กล่าวถึงธรรมาภิบาลว่าเป็น
รากฐานของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมโดยก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้าง
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บรรยากาศให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนพ่ึงพาตนเองได้และมีความ
ยุติธรรมทางสังคม 

นอกจากนี้ยังมีองค์กรหน่วยงานและนักวิชาการในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องและสนใจเกี่ยวกับ
ธรรมาภิบาลได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลไว้ดังนี้ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. 2542 ได้ระบุหลักการของค านิยามการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีไว้ว่า “การ 
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐภาค 
ธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการและธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบ 
สุขมีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นส่วนเสริมความ 
เข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพ่ือบรรเทาป้องกันหรือเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่หากจะ
มีมาในอนาคตเพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรมความโปร่งใสการมีส่วนร่วมอันเป็นคุณลักษณะ
ส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขสอดคล้องกับความเป็นไทยรัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปัจจุบัน” 
 นอกจากองค์กรต่างๆแล้วยังมีบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้ความสนใจในหลักธรรมาภิบาลหลาย
ท่านได้ให้อธิบายความหมายของค าว่า “ธรรมาภิบาล” ดังเช่น ทิพาวดี เมฆสวรรค์ อดีตเลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือก.พ. ได้ให้ความเห็นว่าธรรมาภิบาลหรือ Good 
Governance นี้เป็นเรื่องที่ทุกสังคมทุกประเทศไม่ว่าเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้ว
ต้องการให้เกิดขึ้นค า ว่า"Governance" เป็นค าเก่าที่มีมานานแล้วหมายถึงกรอบในการบริหารจัดการ
ขององค์การต่างๆในการบริหารระบบบริษัทก็จะเรียกว่า Corporate Good Governance ใน
ราชการก็เรียกว่า Public Governance ซึ่งกรอบการบริหารจัดการนี้มีทั้งดีและไม่ดีที่ดีเรียกว่า Good 
Governance ที่ไม่ดีเรียกว่า Bad Governance ส าหรับ ธีรยุทธ บุญมี ซึ่งเป็นนักวิชาการทางด้าน
รัฐศาสตร์เรียก Good Governance ว่าธรรมรัฐและได้ให้ความหมายว่าคือกระบวนความสัมพันธ์
(interaction relation) ระหว่างภาครัฐภาคสังคมภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในการที่จะท าให้
การบริหารราชการและประชาชนโดยทั่วไปในการที่จะท าให้การบริหารราชการแผ่นดินด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพโปร่งใสยุติธรรมและตรวจสอบได้การบริหารประเทศที่ดีควรเป็นความ
ร่วมมือแบบสื่อสารสองทางระหว่างรัฐบาลประชาธิปไตยและฝ่ายสังคมเอกชนองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงาน
ของรัฐ (NGO) โดยเน้นการมีส่วนร่วม(Participation) ความโปร่งใสและตรวจสอบได้การร่วมกัน
ก าหนดนโยบาย (Shared policymaking) และการจัดการตนเอง (Self management) ของภาค
สังคมเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรมมากขึ้น ส าหรับอานันท์ ปัญยารชุน ผู้มีมี
ความรู้ความสามารถท้ังทางด้านวิชาการเศรษฐกิจและการเมืองและอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยถึง 2 
สมัยได้กล่าวถึงธรรมาภิบาลว่าเป็นผลลัพธ์ของการจัดการกิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไปภาครัฐ
และเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกันได้กระท าลงไปในหลายทางมีลักษณะเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งอาจน าไปสู่การผสมผสานผลประโยชน์ที่หลากหลายและขัดแย้งกันได้ นอกจากนี้ ชัยอนันต์ 
สมุทรวานิช อดีตผู้บังคับบัญชาการวชิราวุธวิทยาลัย อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและนักวิชาการ
ทางด้านรัฐศาสตร์ที่มีผลงานตีพิมพ์มากมายได้กล่าวถึงธรรมาภิบาลว่าเป็นกลไกของรัฐทั้งทาง
การเมืองและการบริหารมีความแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพสะอาดโปร่งใสและรับผิดชอบเป็นการให้
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ความส าคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเป็นด้านหลักและนฤมล ทับจุมพล ซึ่งเป็นนักวิชาการทางรัฐศาสตร์
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ความหมายของ Good Governance ว่าเป็นลักษณะและวิถีทาง
ของการใช้อ านาจทางการเมืองเพ่ือจัดการงานของบ้านเมืองโดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือพัฒนาการมีธรรมาภิบาลจะช่วยให้มีการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจของ
ประเทศทั้งนี้เพราะรัฐบาลสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพมีระบบที่ยุติธรรมมีกระบวนการทาง
กฎหมายที่มีอิสระที่ท าให้การด าเนินการเป็นไปตามสัญญามีระบบราชการระบบนิติบัญญัติและ
สื่อมวลชนที่มีความโปร่งใสรับผิดชอบสามารถตรวจสอบได้ 

จากค านิยามขององค์กรและนักวิชาการต่างๆที่ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลมาแล้วใน
ข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีแนวความคิดท่ีคล้ายคลึงกันพอสรุปได้ว่าธรรมาภิบาลหรือGood Governance
หมายถึงการบริหารการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยมีการ
เชื่อมโยงองค์ประกอบ 3 ส่วน ของสังคมเข้าด้วยกันคือภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมและให้
มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองอย่างสมดุลซึ่งจะส่งผลให้สังคมด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติตลอดจนมีการใช้อ านาจในการ
บริหารราชการแผ่นดินให้มีความแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีความโปร่งใสยุติธรรมและ
สามารถตรวจสอบได้ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศชาติเป็นไปอย่างมั่นคงยั่งยืนและมีเสถียรภาพ 
 
2.5 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกบัหลักธรรมาภิบาล 
 ส าหรับการปกครองหรือการบริหารจัดการบ้านเมืองให้เกิดความผาสุกหรือเรียกตาม 
ภาษาร่วมสมัยว่าการบริหารจัดการที่ดีให้มีประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผลหลักการนี้ทางตะวันตก 
ใช้ค าว่า Good Governance ซ่ึง UN ESCAP กล่าวไว้ 8 ประการมีดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วม (Participation) ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยอิสระและ 
เต็มใจ 

2. การปฏิบัติตามกฎหมาย (Rule of law) ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอย่างเสมอ 
ภาคและเป็นธรรมภายใต้กฎหมายเดียวกัน 

3. ความโปร่งใส (Transparency) มีการตรวจความถูกต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง 
ตรงไปตรงมา 

4. ความรับผิดชอบ (Responsiveness) ท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดในการท างานกล้า 
ตัดสินใจและรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจนั้นๆ 

5. ความสอดคล้อง (Consensus Oriented) ก าหนดและสรุปความต้องการของบุคคล 
ในสังคมโดยพยายามหาจุดสนใจและความสอดคล้องกันของสังคมด้วยวิธีการเรียนรู้วัฒนธรรมของ 
สังคมนั้นเพ่ือเป็นการลดความขัดแย้ง 

6. ความเสมอภาค (Equity and Inclusiveness) ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึง 
ได้รับจากรัฐทางการบริหารด้านสวัสดิการสาธารณูปโภคและด้านอ่ืนๆ 

7. การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) เป็นวิธีการ 
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนการใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์ 
สูงสุดโดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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8. การมีเหตุผล (Accountability) ประชาชนทุกคนต้องตัดสินใจและรับผิดชอบต่อการ 
กระท าของตนอย่างสมเหตุสมผลภายใต้กรอบกฎหมาย 

ชัยอนันต์ สมุทรวานิชได้ให้ความหมายหลักธรรมาภิบาลหรือการจัดการที่ดีโดยหลัก 
สากลจะประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้ 

1. ความรับผิดชอบต่อสาธารณะชนหมายถึงการมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
2. ความโปร่งใสหมายถึงสาธารชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ 
3. ความมั่นใจหมายถึงการมีหลักการที่แน่นอนเป็นธรรมที่ท าให้สาธารณชนมั่นใจ 
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการในด้าน 

กิจการของรัฐ 

มหาธีร์โมฮัมเหม็ด อ้างถึงใน ไชยวัฒน์ ค้ าชู  ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่าหมายถึง
การใช้อ านาจทางการเมืองเศรษฐกิจและรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการบริหารกิจกรรมต่างๆของชาติ
บ้านเมืองและหมายรวมถึงกระบวนการความสัมพันธ์และสถาบันต่างๆที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนซึ่ง
ประชาชนพลเมืองใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางในการบริหารจัดการกิจการต่างๆ 
อันเกี่ยวข้องกับชีวิตประเทศซึ่งมีองค์ประกอบร่วมซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการสร้างหลักธรรมาภิบาล 
อันได้แก่ 

1. การรับผิดชอบ 
2. ความโปร่งใส 
3. การปราบปรามทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
4. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. กรอบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ส าหรับประเทศไทยนั้นเริ่มใช้ค าว่า “ธรรมาภิบาล” หรือที่บางท่านเรียกว่าธรรมรัฐกัน 

แพร่หลายภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่และหลังจากภาวะ 
วิกฤตทางเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2540 ทั้งนี้เนื่องมาจากในหนังสือแสดงเจตจ านงกู้เงินจ านวน17.2 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รัฐบาลไทยให้ค ามั่นว่าจะต้องสร้าง 
“Good Governance” ขึ้นในการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งแสดงโดยปริยายว่าทั้งรัฐบาลไทยและ 
กองทุนการเงินระหว่างประเทศเชื่อว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากการบริหาร 
จัดการที่ไม่ดีหรืออธรรมาภิบาล (Bad Governance)  ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ. 2545มาตรา3 (1) ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้อง 
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยมีหลักพ้ืนฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
ประกอบด้วยหลักส าคัญ6ประการดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม (Rule of law) ได้แก่การตรากฎหมายกฎข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัย 
และเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายกฎข้อบังคับ 
เหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 
จากข้อสรุปดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าหลักนิติธรรมหมายถึงการก าหนดกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆของสถานศึกษาอันเป็นที่ยอมรับของบุคลากรและบุคลากรทุกคนยอมพร้อมใจปฏิบัติ 
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ตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆเหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎระเบียบและข้อของ
สถานศึกษามิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 

2. หลักคุณธรรม (Morality) ได้แก่การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ 
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์จริงใจขยันอดทนมีระเบียบวินัย 
ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติจากข้อความดังกล่าวสรุปได้ว่า “หลักคุณธรรม” หมายถึง
การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้บุคลากรในสถานศึกษายึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นตัวอย่างแก่หมู่คณะส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพ่ือให้มีความซื่อสัตย์
จริงใจขยันอดทนมีระเบียบวินัย 

3. หลักความโปร่งใส (Transparency) ได้แก ่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของ 
คนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูล 
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ 
สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
จากข้อความดังกล่าวสรุปได้ว่า “ความโปร่งใส” หมายถึงการสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน 
และกันปรับปรุงกลไกการท างานของสถานศึกษาให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น 
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาและมีการตรวจสอบได้ถูกต้องชัดเจน 

4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ได้แก ่การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ 
และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ เช่นการไต่สวนสาธารณะ การประชา
พิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆคิดจากข้อความข้างต้นพอสรุปได้ว่า “การมีส่วนร่วม” หมายถึง
การเปิดโอกาสให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญ
ต่างๆของสถานศึกษา 

5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความ 
ส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการ 
แก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท า 
ของตนเองจากข้อความดังกล่าวพอสรุปได้ว่าหลักความรับผิดชอบหมายถึงการตระหนักในสิทธิ 
หน้าที่มีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสถานศึกษาการใส่ใจในปัญหาและการกระตือรือร้นในการ 
แก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างกันและความกล้าที่จะยอมรับผล 

6. หลักความคุ้มค่า (Utility) ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์ 
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้ 
สมบูรณ์ยั่งยืน”จากข้อความดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า “หลกัความคุ้มค่า” หมายถึงการบริหารจัดการ 
และการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์และมีคุณภาพรวมถึงรักษา 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเป็นการบริหารที่ว่าด้วย
การสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้ภาครัฐภาคธุรกิจ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
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ให้มีประสิทธิภาพตามหลักกฎหมายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีส่วนรับผิดชอบในระบบ
การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคม  (ไชยวัฒน์ ค้ าชู, 2548) 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลพอสรุปได้ดังนี้ 
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาจากค าว่าธรรมะ+อภิบาลหมายความว่าหลักการ 
บริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีประกอบด้วยหลักพ้ืนฐาน 6 ประการดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมายกฎข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ 
ยอมรับทั้งผู้ออกกฎและผู้ปฏิบัติตามตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย 

2. หลักคุณธรรม ได้แก ่การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามซื่อสัตย์จริงใจขยันอดทนมี 
ระเบียบตลอดจนมีความชอบธรรมในการใช้อ านาจ 

3. หลักความโปร่งใส ได้แก ่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ี 
เข้าใจง่ายประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วไม่บิดเบือนหรือ 
ปิดบังบางส่วน 

4. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เรา 
ท าท้ังร่วมคิดร่วมท าร่วมแก้ไขและร่วมรับผิดชอบ 

5. หลักความรับผิดชอบ ได้แก ่การตรวจสอบได้นอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วยังต้อง
สร้างกระบวนการให้หน่วยงานต่างๆมาตรวจสอบได้ว่าการท างานของเราโปร่งใสจริง 
         6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดคุ้มเงินคุ้มเวลาคุ้มแรงงาน 
 
2.6 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  ภารกิจ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วย 6 กลุ่มภาระกิจ 
และ 1 หน่วย คือ กลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และ
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีภารกิจในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
       1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา เป็นการจัดเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กกลุ่มอายุ 
4-5 ปี ให้ได้รับการพัฒนาความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม อย่างเต็มตามศักยภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีความพร้อมในการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา 
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       2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ให้แก่เด็กท่ีมีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตาม 
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เพื่อให้เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคนได้เรียนจบ
หลักสูตร มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่องจากการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา เพ่ือให้เด็กท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับโอกาสศึกษาต่อ เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะเพียงพอในการประกอบอาชีพ และศึกษา
ต่อ  
  ที่ตั้ง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 31 ถนนรณชัยชาญ
ยุทธ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000 โทรศัพท์ 0-4351-
3003, 0-4351-3388,0-4351-3398 โทรสาร 0-4351-4014 
  เขตบริการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 
ด าเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพื้นท่ี 7 อ าเภอ ดังนี้ 

  1. อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จ านวนโรงเรียน 52 แห่ง เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน  7 แห่ง 
มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ใช่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน  49  คน เป็น เพศ
ชาย จ านวน 30  คน  เพศหญิง จ านวน 19 คน 

2. อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จ านวนโรงเรียน 50 แห่ง เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน  7 แห่ง 
มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ใช่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน  49  คน เป็น เพศ
ชาย จ านวน 28  คน  เพศหญิง จ านวน 21 คน 

3. อ าเภอธวัชบุรี จ านวนโรงเรียน 41แห่ง เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน  7 แห่ง มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ไม่ใช่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน  49  คน เป็น เพศ
ชาย จ านวน 32  คน  เพศหญิง จ านวน 17 คน 

4. อ าเภอจังหาร จ านวนโรงเรียน 30 แห่งเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน  6 แห่ง มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ไม่ใช่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน  42  คน เป็น  
เพศชาย จ านวน 27  คน  เพศหญิง จ านวน 15 คน 

5. อ าเภอเชียงขวัญ จ านวนโรงเรียน  21 แห่งเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน  6 แห่ง มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ไม่ใช่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน  42 คน เป็น เพศชาย 
จ านวน 29  คน  เพศหญิง จ านวน 13 คน 

6. อ าเภอทุ่งเขาหลวง จ านวนโรงเรียน 18 แห่งเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน  6 แห่ง มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ไม่ใช่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน  42 คน เป็น เพศชาย 
จ านวน 26  คน 4 เพศหญิง จ านวน 14 คน 
          7. อ าเภอศรีสมเด็จจ านวนโรงเรียน  22 แห่งเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 6 แห่ง มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ไม่ใช่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน  39  คน เป็น เพศ
ชาย จ านวน 25 คน  เพศหญิง จ านวน 14 คน 
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           มีโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 45 แห่ง มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ไม่ใช่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน  312  คน เป็น เพศชาย จ านวน 197คน  เพศหญิง 
จ านวน 115 คน 

      
     ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2558-2563) 
 การปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นภารกิจของทุกภาคส่วน ที่จะต้องมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาไปสู่ผลส าเร็จโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึง
ก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2558-2563) ให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้
ความสามารถ และส่งผลดีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ โดยก าหนดเป้าหมายคุณภาพที่
ต้องการให้เกิดข้นกับผู้เรียน ได้แก่สมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของเด็กไทยใน
ทศวรรษที่ 21  โดยมียุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การปฏิรูปการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ และยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 1. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนการสอน 
  1.1 ปฏิรูปหลักสูตร ต ารา หนังสือเรียน 
  1.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
  1.3 ปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษา 
  1.4 ปฏิรูปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

1.5 ปฏิรูปการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
 2. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ 
  2.1 ปฏิรูประบบการสรรหา 
  2.2 ปฏิรูประบบความก้าวหน้าทางวิชาการ 
  2.3 ปฏิรูประบบการพัฒนาครู 
  2.4 ปฏิรูประบบการตอบแทนการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
 3. ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
  3.1 ปฏิรูปวัฒนธรรมใหม่ของสถานศึกษา 
  3.2 ปฏิรูประบบการวางแผน 
  3.3 ปฏิรูประบบงบประมาร 
  3.4 ปฏิรูปโครงสร้างอ านาจหน้าที่ 
  3.5 ปฏิรูประบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
  3.6 ปฏิรูปโอกาสและคุณภาพการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ระยะเร่งด่วนของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลการศึกษา โดยมีเป้าหมาย 6 ประการ ได้แก่ 
 1.เด็กจบ ป. 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และต้องมีประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 
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 2.การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสริมทักษะอาชีพเด็กชั้น ม.1-6 ต้องเลือกเรียนวิชาเสริมเป็น
สาขาวิชาชีพเพ่ือการวางแผนอาชีพในอนาคตได้ 
 3.การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.การปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ 
 5.การขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 
 6.ผลิตครูที่มีความเข้มข้น อาทิ คุรุทายาทที่มีความสามารถตอบรับการสอนของเด็กได้อย่าง
แท้จริง 
  ทิศทาง และกลยุทธ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
  วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและ
มาตรฐานสากลโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  พันธกิจ  
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา 
  เป้าประสงค์ 
 1.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงมี คุณภาพ และ
เสมอภาค 
 2.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล และ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 
 3.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร 
 4.ครุ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และมี
วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 5.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้นฐานสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล 
 6.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
  กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
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 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
     ผลผลิต 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีการด าเนินงาน 6 ผลผลิต คือ 
 1.ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
 2.ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
 3.ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 4.เด็กพิการเรียนร่วมได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
 5.เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 6.ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 โดยมีหน่วยก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด 234 แห่ง เป็นหน่วยปฏิบัติการการจัด
การศึกษา เพ่ือให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 
1, 2558) 
  
 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     งานวิจัยในประเทศ 

สุวรรณ ทองค า : 2545 ศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัด 
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีพบว่าผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่บริหารงานตามหลักธรร 
มาภิบาลในระดับมากเกือบทุกหลัก ยกเว้นหลักคุณธรรมที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับ 
มากที่สุดผู้บริหารโรงเรียนเกือบทุกลักษณะและสถานภาพส่วนใหญ่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ในระดับมากยกเว้นผู้บริหารโรงเรียนที่มีคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีส่วนใหญ่บริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมากที่สุดวัยวุฒิคุณวุฒิทางการศึกษาประสบการณ์การบริหารและ 
ขนาดของโรงเรียนที่ผู้บริหารด ารงต าแหน่งอยู่กับสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
โรงเรียนมีความสัมพันธ์กันทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 

เกียรติยศ เอี่ยมคงเอก : 2546  ศึกษาการบริหารงานโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาในทรรศนะบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมจังหวัดนนทบุรีพบว่าทัศนะ 
บุคลากรต่อการบริหารงานโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากได้แก่ 
หลักนิติธรรมพบว่าบุคลากรมีทัศนะว่าการบริหารงานทุกด้านอยู่ในระดับมากการบริหารงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและการบริหารกิจการนักเรียนเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดหลักคุณธรรมพบว่าบุคลากรมีทัศนะว่าการบริหารงานทุกด้านอยู่ในระดับมาก
การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและการบริหารกิจการนักเรียนโดยใช้
หลักธรรมในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดหลักความโปร่งใสพบว่าบุคลากรมีทัศนะว่าการ
บริหารงานทุกด้านอยู่ในระดับมากการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและการ
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บริหารงานวิชาการด้วยความโปร่งใสจริงใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุดหลักความรับผิดชอบพบว่าบุคลากรมีทัศนะ
ว่าการบริหารงานทุกด้านอยู่ในระดับมากบุคลากรมีความรับผิดชอบในการบริหารงานวิชาการงาน
กิจการนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดหลักการมีส่วนร่วมพบว่าบุคลากรมีทัศนะว่าในด้านการริหารงาน
วิชาการและการบริหารงานอาคารสถานที่โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดหลัก
ความคุ้มค่าพบว่าบุคลากรมีทัศนะว่าในด้านการบริหารงานธุรการการเงินงบประมาณพัสดุอาคาร
สถานที่บุคลากรบริหารงานได้อย่างคุ้มค่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

กฤษณา คงรัตน์และคณะ : 2547 งานวิจัยเรื่อง “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา7 ผลการศึกษาพบว่าการใช้หลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา7 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเปรียบเทียบกับ 
การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา7 จ าแนกตามวุฒิ 
การศึกษาแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านนิติธรรมและด้านความโปรงใสการ 
เปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเขต 
การศึกษา7 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่.05 ด้านนิติ 
ธรรมหลักคุณธรรมและหลักความคุ้มค่าท้องถิ่นในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดเล็กได้อย่างเด่นชัด  

เฉลิมชัย สมท่า : 2547 ศึกษาการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดส านักงานพ้ืนที่เขตการศึกษาเลยเขต1พบว่าผู้ตอบ 
แบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากเรียง 
ตามล าดับคือหลักคุณธรรมหลักความรับผิดชอบหลักนิติธรรมหลักการมีส่วนร่วมหลักความ 
คุ้มค่าและหลักความโปร่งใส 

นพดล สรุนัครินทร์ : 2547ได้ท าการศึกษาเรื่องการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่พบว่าการน าหนักธรรมาภิบาลมา
ปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมอยู่ในเชิงบวก 
เมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัยด้านบุคคลพบว่าประชาชนที่มีเพศอายุระดับการศึกษาต่างกันมี 
ทัศนะต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในอบต. ไม่แตกต่างกันและเม่ือเปรียบเทียบตามปัจจัย 
ด้านขนาดของอบต. และการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของอบต. แตกต่างกันส่วนปัจจัยด้าน 
ความรู้ความเข้าใจในอบต. ไม่แตกต่างกันส่วนปัจจัยด้านขนาดของอบต. ไม่มีความสัมพันธ์กับ 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของอบต. 

เจนสรรเจน สัจวรรณ์ : 2550  ท าการศึกษาเรื่อง “ธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต าบลหนองไผ่ 
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี” กับประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองไผ่พบว่าองค์การบริหาร 
ส่วนท้องถิ่นต าบลหนองไผ่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและปัจจัยที่ท าให้ 
พ้ืนที่ต าบลหนองไผ่ มีทุนทางสังคมอยู่ในระดับสูงเกิดจากลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่และรูปแบบ 
ความสัมพันธ์ของประชาชนในพื้นที่ซ่ึงเอ้ือต่อรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีและสามารถสะท้อนให้ 
เห็นความเป็นจริงและภาพรวมในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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               พระดนัย อนาวิโล (บุญสาร) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมใน 
สถานศึกษา : กรณีศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัย พบว่า บุคลิกของ 
ผู้บริหารที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ คือ เป็นผู้มีคุณธรรม ในการบริหารจัดการและยึด 
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยที่คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีดีจะส่งผลทาให้เป็นที่ 
ยอมรับจากบุคลากรทุกฝ่าย ทาให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพสูง ทาให้บุคลากรครูมีขวัญก าลังใจที่ 
ดี และผู้เรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สิ่งที่ผู้บริหาร สถานศึกษาต้องพบเห็นเกี่ยวกับการ 
ท างานของบุคลากรภายในสถานศึกษา คือ บุคลากรมีศรัทธาในวิชาชีพ ตั้งใจสอน มีคุณธรรม มุ่งม่ัน 
ทุ่มเท เสียสละ รักลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน และ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส ผู้บริหารเห็น
ความส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมสามารถ ช่วยให้งานส าเร็จและบุคลากรมีความสุขในการ 
ทางานแบบ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมปรับปรุงแกไข และร่วมภาคภูมิใจ” สิ่งที่ท าให้ผู้บริหารรูสึกพอใจ 
ในการบริหารงานของตน คือ การยึดมั่นใน คุณธรรม ให้การสนับสนุนบุคลากรและส่งเสริมการศึกษา 
ของผู้เรียน และจากคากล่าวที่ว่าผู้บริหารที่ดีจาเป็นต้องมีคุณธรรมควบคูกับการทางาน ผู้บริหารเห็น 
ด้วยและให้ เหตุผลสนับสนุนว่า คุณธรรมเป็นหัวใจส าคัญในการบริหาร สามารถสร้างความศรัทธา 
และเป็นพ้ืนฐานที่ทาให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ หากผู้บริหารมีคุณธรรมประกอบกับการ 
ทางานด้วยย่อมทาให้ครูมีสุขภาพจิตที่ดีและเกิดบรรยากาศในการทางานอย่างมีความสุขอันจะส่งผล 
ต่อความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้ดีและมีคุณภาพต่อผู้เรียนในที่สุด 
 
 

         งานวิจัยต่างประเทศ 
ไพรส์(Price) อ้างถึงในจงดี  ขจรไชยกูลได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ 

ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสุขภาพองค์กรเพ่ือดูว่าระดับการมีส่วนร่วมของแต่ละองค์ประกอบ 
มีความสัมพันธ์กับบรรยากาศของโรงเรียนหรือไม่และเพ่ือวัดความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบใน 
การตัดสินใจสั่งการของโรงเรียนกับมิติสุขภาพขององค์กรผลการวิจัยพบว่าโรงเรียนที่มีโครงสร้างการ 
ตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมมีบรรยากาศขององค์กรดีกว่าโรงเรียนที่ไม่มีบรรยากาศการบริหารแบบมีส่วน 
ร่วม 

มาร์คเบอร์นาร์ดาเมสัน (Mark Bernarda Mason ) 2000 อ้างถึงในเฉลิมชัย สมท่าได้ 
ศึกษาเรื่องจริยธรรมแห่งบูรณาการ: การป้องกันหลักการที่เป็นแกนของการศึกษาในยุคทันสมัยตอน 
ปลายในระดับปริญญาเอกพบว่าจริยธรรมเชิงบูรณาการมุ่งเน้นให้เอกัตบุคคลนับถือตนเองเห็นว่า 
ตนเองดีเพียงพอสง่างามน่าเคารพนับถือเป็นการน าเอาจริยธรรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ 
จริงจังซึ่งเป็นเรื่องทันสมัยเหมาะกับกาลเทศะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนชี้ให้ 
นักเรียนถึงประโยชน์ของการประพฤติตนดีมีคุณธรรมตั้งแต่เล็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

เฟรดเฟล์แมน (Fred Frayman)2000 อ้างถึงในสมลักษณ์   แสนค าพูได้กล่าวถึง 
จรรยาบรรณในการท างานว่าเป็นกฎกติกาที่สมาชิกในกลุ่มจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นความ 
ประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆก าหนดขึ้นเพ่ือรักษาชื่อเสียงและเกียรติคุณของวิชาชีพนั้นโดย 
บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรจึงเป็นกฎเกณฑ์ท่ีพึงปฏิบัติเป็นกฎที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามหากฝ่าฝืน 
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จะต้องได้รับโทษหรือถูกรังเกียจต่อต้านฉะนั้นผู้ประกอบอาชีพจึงต้องรักษาจรรยาบรรณและกฎกติกา
ที่ก าหนดไว้ 

แมกนูสัน (Magnuson)2001 อ้างถึงในภาวินี ชินค า ได้วิจัยเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหาร 
โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนพบว่าควรมีคุณลักษณะทางด้านส่วนตัวคือ 
ควรมีความยุติธรรมมีความซื่อสัตย์มีอารมณ์ม่ันคงมีความรอบรู้มีความเป็นกันเองมีอารมณ์ขัน 
เปิดเผยเข้าใจง่ายมีความเยือกเย็นและรู้จักเห็นใจผู้อ่ืนและคุณลักษณะด้านวิชาชีพเช่นมีความ 
สามรถติดต่อกับผู้อ่ืนได้ดีมีความรู้ในการบริหารดีรู้จักการมอบหมายงานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้ดีมีความสามารถในการตัดสินใจที่ดีมีความสามารถต่อการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ดีมีการ 
วางแผนงานและการจัดหน่วยงานที่ดีให้ความส าคัญต่อผู้ร่วมงานรู้จักใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลพอสรุปได้ดังนี้ หลักธรรมาภิบาล
เป็นหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีถ้าองค์กรหรือหน่วยงานใดบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลแล้วองค์กรหรือหน่วยงานนั้นจะเป็นองค์กรที่ดีมีแต่ความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นองค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
2.7 สรุปกรอบแนวความคิด 

จากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าการศึกษาการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาจะช่วยให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามโครงการ 
และกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนช่วยในการพัฒนาปรับปรุงงานที่ก าลังด าเนินการหรือวางแผนการ 
ด าเนินงานในอนาคตโดยเน้นผลการปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2542) มา
ใช้ในการศึกษาวิจัยการบริหารงานในสถานศึกษาทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า เป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ดังภาพประกอบที่ 2.8 
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ตัวแปรต้น (Independent Variables)                     ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- อาชีพ 

 
 
 
 

การบริหารงานบุคคล ตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
แบ่งออกเป็น 

6 ด้าน คือ 

1) หลักนิติธรรม 

2) หลักคุณธรรม 

3) หลักความโปร่งใส 

4) หลักความมีส่วนร่วม 

5) หลักความรับผิดชอบ 

6) หลักความคุ้มค่า 

  
        ภาพที ่2.8   สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 

ความคิดเห็น 
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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ต่อ
การบริหารงานบุคคลหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้ศึกษาน าเสนอวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3 ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
           3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างไว้ดังนี้ 
 3.1.1  ประชำกรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
ในสังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1ที่ไม่ใช่ครูหรือผู้บริหาร ปีการศึกษา 
2557  มีโรงเรียนอยู่ทั้งหมด 234 แห่ง  โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 1-300  จ านวน  228 แห่ง มี
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ 9 คน  ไม่ใช่ครูจ านวน 7 คน โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 301 คน
ขึ้นไป มีจ านวน 6  แห่ง มีกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ 15 คน ไม่ใช่ครู จ านวน 13 คน  รวมมี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ไม่ใช่ครูทั้งสิ้นจ านวน 1,674 คน    เป็นกลุ่มศึกษาใน
การศึกษาครั้งนี้โดยการใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซีและมอร์แกน 
 3.1.2  กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผู้ศึกษาได้ท าการสุ่มมาจากประชากรโดยหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจากการใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซีและมอร์แกนที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 หรือความ
เชื่อมั่นร้อยละ95 

การใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซีและมอร์แกน โดยมีประชากรเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1,674  คน จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน  312  คนและท าการสุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified RandomSampling) โดยแบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่มตาม
ขนาดโรงเรียนแล้วจึงแบ่งจ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 312 คน เพ่ือมิให้การสุ่มตกไปอยู่
กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่กระจายให้เป็นไปตามสัดส่วนของประชากรที่ควรเป็นจากนั้นจึงใช้วิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จึงสามารถก าหนดโรงเรียนเป้าหมาย
ที่จะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างอย่างได้  45 โรงเรียน กระจายไปตามอ าเภอต่างๆ                      
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ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ดังนี้ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 7 แห่ง
อ าเภอธวัชบุรี จ านวน 7 แห่ง  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จ านวน 7 แห่ง อ าเภอจังหาร จ านวน 6 แห่ง 
อ าเภอเชียงขวัญ จ านวน 6 แห่ง  อ าเภอทุกเขาหลวงจ านวน 6 แห่ง และอ าเภอศรีสมเด็จ จ านวน 5 
แห่งๆละ7 คน และอีกหนึ่งโรงเรียน จ านวน 4 คน  รวม  45 โรงเรียน  จ านวน   312 คน 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ไม่ใช่ครู โดยแบบสอบถามนี้
มุ่งศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อพฤติกรรม การ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ลักษณะของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยสอบถาม  เพศ  อายุ  อาชีพ 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารบุคคลตามหลัก   
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบตามตัวเลือกที่ก าหนดให้ 
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือระดับมาก
ทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตรวจให้คะแนนแบบสอบถามเป็นรายข้อตามที่ก าหนด คือ 
 มากที่สุด เท่ากับ     5  คะแนน 
 มาก  เท่ากับ     4  คะแนน 
 ปานกลาง  เท่ากับ     3  คะแนน 
 น้อย   เท่ากับ     2  คะแนน 
 น้อยที่สุด เท่ากับ     1 คะแนน 
 แบบสอบถามจ านวน 24 ข้อ ประกอบด้วย หลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน คือ 1) หลักนิติธรรม 
2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความ
คุ้มค่า ด้านละ 4 ข้อ รวมเป็น 24 ข้อ       
 ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้านคือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใสหลัก ความ
รับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่า โดยใช้ค าถามปลายเปิด 
 
3.3 ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
             ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
     3.3.1 ค้นคว้าเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตของ
เนื้อหาในการวิจัย และขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถาม 
     3.3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด
รูปแบบเครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     3.3.3 จัดท าเครื่องมือการวิจัย คือแบบสอบถามแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง 
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     3.3.4  น าแบบสอบถามมาปรับปรุงและเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน  ที่มีความรู้ความเข้าใจ
และเชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องมือวิจัยด้านการศึกษา เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ใน
ข้อค าถามให้เกิดความครอบคลุมและครบถ้วนในประเด็นที่ศึกษาวิจัย โดยใช้การหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IC (Index of Consistency) ได้ค าถามทั้งหมด 24 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 
.67 จ านวน 7 ข้อ และค่าเท่ากับ 1.00 จ านวน 17 ข้อ  
     3.3.5 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มาปรับแก้และเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา เพ่ือประเมินความเหมาะสมและถูกต้อง   
      3.3.6 น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับ
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน  
       3.3.7 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ด้วย
การพิจารณาคุณภาพ ด้านอ านาจจ าแนกรายข้อ (Discrimintion Power) โดยใช้ t-test ในการหา ได้
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง .905-.916 แล้วหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcient) ตามวิธีของ Cronbach’s ได้ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .913 
      3.3.8 น าเสนอแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเรียนร้อยแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือประเมินความเหมาะสมและน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป      
      3.3.9  น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด 312 คน 
  
3.4 กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
      ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
    3.4.1 ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเครื่องมือที่สร้างไว้ 
    3.4.2 หาความเที่ยงตรง (validity) โดยน าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จเสนอ
ประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือขอความเห็นชอบและเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่านประกอบด้วย 
      1) รศ.ดร.สุเทพ  เมยไธสง ค.ม(วิจัยการศึกษา), ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) 
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
         2) ดร.อัมพร   กุลาเพ็ญ  ปร.ด.(การบริหารการศึกษา )  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ  ประเมินผลการจัดศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
        3) นายพูลสวัสดิ์  โคตพงค์  กศม. (การบริหารการศึกษา) ผู้อ านวยการโรงเรียนวัด
โนนส าราญ(ประชาสามัคคี) อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
 5.1 ผู้ศึกษาค้นคว้าขอความอนุเคราะห์บัณฑิตวิทยาลัย ออกหนังสือขออนุญาตจัดเก็บข้อมูล
เพ่ือขออนุญาตผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
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 5.2 ผู้ศึกษาค้นคว้าขอความอนุเคราะห์บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือขออนุญาตจัดเก็บข้อมูล
เพ่ือขออนุญาตผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 5.3 ผู้ศึกษาค้นคว้าส่งหนังสือขอความร่วมมือและแบบสอบถามไปยังครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาจ านวน  312 ฉบับ  โดยส่งแบบสอบถามไปตามโรงเรียนด้วยตนเองพร้อมกับนัดหมาย วัน 
เวลา ในการเก็บรวบรวม 
 5.4 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 5.5 ผู้ศึกษาได้รับแบบสอบถามคืน 

 
3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์
ด้วยโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบ วิเคราะห์จ านวนผู้ให้ข้อมูล และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุเพศระดับการศึกษาต าแหน่งระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

 2. การตรวจให้คะแนนของแบบสอบถามตอนที่ 2 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5  ระดับคือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุดโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
ของค าถามแต่ละข้อดังนี้  

  มากที่สุด ก าหนดให้   5  คะแนน 
   มาก  ก าหนดให้   4  คะแนน 
   ปานกลาง  ก าหนดให้   3  คะแนน 
   น้อย   ก าหนดให้   2  คะแนน 
   น้อยที่สุด ก าหนดให้   1 คะแนน 
 3. ข้อมูลการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1วเิคราะห์จากแบบสอบถามเป็นแบบ
ประเมินโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการบริหารตาม          
หลักธรรมาภิบาลในภาพรวมทั้งหมดแล้วแปลความหมายตามเกณฑ์ท่ีใช้ดังนี้ 
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 
           ระดับคะแนน    4.51 – 5.00  หมายถึง   ระดับมากท่ีสุด 
  ระดับคะแนน    3.51 – 4.50  หมายถึง   ระดับมาก 
  ระดับคะแนน    2.51 – 3.50  หมายถึง   ระดับปานกลาง 
  ระดับคะแนน    1.51 – 2.50  หมายถึง   ระดับน้อย 
  ระดับคะแนน    1.00 – 1.50  หมายถึง   ระดับน้อยที่สุด 
 4. การทดสอบสมติฐานงานวิจัยในการเปรียบเทียบวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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3.7  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมีดังนี้ 
 1. สถิติคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 
  หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตร สัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของ (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 2. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
  2.1 ค่าความถ่ี 
  2.2 ค่าร้อยละ 
  2.3 ค่าเฉลี่ย 
  2.4  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
  3.1 t-test(Independent)เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างเพศกับระดับการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละด้านโดยใช้การทดสอบความแตกต่าง
หรือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระจากกัน 
  3.2 ANOVA  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 
2 กลุ่ม  ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยใช้สถิติF-test เพ่ือ
เปรียบเทียบอายุและอาชีพกับระดับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาในแต่ละด้าน  
  
  
  



56 
 

บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

           การวิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้ศึกษาได้จัดล าดับการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถามที่แจกท้ังหมด 312 ฉบับ ได้รับคืน จ านวน 312 ฉบับ  โดยแบ่ง  
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
           4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
           4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล  
           4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการ 

แปลความหมายและการนา เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
     แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)    
S.D.     แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
n     แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
N     แทน จ านวนประชากร  
t            แทน ค่าสถิตท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ t (t-  

                        distribution)                                
F     แทน ค่าสถิตท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ F (F- 

                        distribution) 
df.     แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom)  
SS.     แทน ผลรวมก าลังสอง (Sum of Squares)  
MS.        แทน ค่าเฉลี่ยผลรวมก าลังสอง (Mean Square)  
P         แทน ความน่าจะเป็นส าหรับนัยส าคัญทางสถิติ 

          *    แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม 
 ตอนที่ 2 เสนอผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา   
 ตอนที่ 3 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยการทดสอบค่า t และค่า F วิเคราะห์
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เป็นรายด้านและโดยรวมทุกด้านเมื่อทราบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางส าคัญสถิติ ท าการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ method)  
  ตอนที่ 4 เสนอแนวทางการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด 
สรุปประเด็นและจัดหมวดหมู่ 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ 1 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ดังตารางที่ 4.1 
ตารางท่ี 4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
     1. เพศ    
        ชาย 197 63.1 
        หญิง 115 36.9 

รวม 312 100 
     2. อาย ุ   
        20-30 ปี 54 17.3 
        31-40 115 36.9 
        41  ปีขึ้นไป 143 45.8 

รวม 312 100 
       3. อาชีพ   

เกษตรกรรม  159 51.0 
           ค้าขาย 58 21.8 
           อ่ืนๆ 85 27.2 

รวม 312 100 
   
       จากตารางที่ 1  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ เป็นเพศชายจ านวน 197  คน คิด
เป็นร้อยละ 63.10  เพศหญิงจ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 36.90  จ าแนกตามอายุ อายุ 20-30 ปี 
จ านวน 54คน คิดเป็นร้อยละ 17.30  อายุ 31-40 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 36.90       
อายุ 41 ปีขึ้นไป จ านวน 143 คิดเป็นร้อยละ 45.80  จ าแนกตามอาชีพ อาชีพเกษตรกรรม จ านวน 
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159  คิดเป็นร้อยละ 51.10 อาชีพค้าขาย จ านวน 58  คน  คิดเป็นร้อยละ 21.80  อาชีพอ่ืนๆ จ านวน  
85  คิดเป็นร้อยละ 27.20  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ดังตารางที่ 4.2-4.8  
ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อ
การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักนิติธรรม 

ข้อที่ ด้านหลักนิติธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. ระดับ ล าดับ 
1 ผู้บริหารสถานศึกษา วางกฎระเบียบข้อบังคับในการ

บริหารงานบุคคลไว้อย่างชัดเจน 
 
4.48 

 
.52 

 
มาก 

 
1 

2 ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆใน
การบริหารงานบุคคลและปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ 

 
 
4.47 

 
 
.51 

 
 
มาก 

 
 
2 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาวางกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆใน
การบริหารงานบุคคล อยู่บนพ้ืนฐานความถูกต้อง มี
เหตุผลและเป็นธรรม 4.45 .53 มาก 4 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆในการบริหารงานบุคคลอย่าง
เคร่งครัดและมีเหตุผล 4.46 .52 มาก 3 

ภาพรวม 4.47 .52 มาก  
 

           จากตารางที่ 4.2 พบว่าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักนิติธรรม โดยภาพรวมมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับ  มาก(ค่าเฉลี่ย = 4.47) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา วางกฎระเบียบ
ข้อบังคับในการบริหารงานบุคคลไว้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด(4.48) ผู้บริหารสถานศึกษาวางกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆในการบริหารงานบุคคล อยู่บนพ้ืนฐานความถูกต้อง มีเหตุผลและเป็นธรรมมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด(4.45) 
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ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อ
การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักคุณธรรม 

ข้อที่ ด้านหลักคุณธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. ระดับ ล าดับ 
1 ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความเสมอภาคและมีความ

ยุติธรรมกับบุคลากรทุกคน 4.47 .52 มาก 3 
2 ผู้บริหารสถานศึกษา รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร

และเพ่ือนร่วมงานด้วยความอดทนจริงใจ   4.48 .51 
 

มาก 
 
2 

3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเสียสละและเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม 4.47 .52 

 
มาก 

 
3 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนและปลูกฝังให้บุคลากร มี
ความรักความสามัคคีกัน 4.49 .51 

 
มาก 

 
1 

ภาพรวม 4.48 .52 มาก   
 

          จากตารางที่ 4.3 พบว่าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักคุณธรรม โดยภาพรวมมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับ  มาก(ค่าเฉลี่ย = 4.48) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนและ
ปลูกฝังให้บุคลากร มีความรักความสามัคคีกันมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (4.49) ผู้บริหารสถานศึกษามีความ
เสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมน้อยที่สุดค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (4.47) 
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ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อ
การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักความโปร่งใส 

ข้อที่ ด้านหลักความโปร่งใส 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. ระดับ ล าดับ 

1 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงานบริหารบุคคลในโรงเรียนให้ทุกคนทราบ 4.47 .53 มาก 2 

2 

ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบชัดเจน โปร่งใส
ตรวจสอบได้ 4.46 .53 มาก 3 

3 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 4.48 .51 มาก 1 

4 

ผู้บริหารสถานศึกษาประกาศหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติในการ
พิจารณาความดีความชอบให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน
และพิจารณาอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.45 .53 มาก 4 

ภาพรวม 4.46 .52 มาก  
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักความโปร่งใส  โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ  มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.46) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด(4.48) ผู้บริหาร
สถานศึกษาประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดี
ความชอบให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันและพิจารณาอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(4.45) 
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ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อ
การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักการมีส่วนร่วม 

 
  จากตารางที่ 4.5 พบว่าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีต่อการบริหารงาน

บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักการมีส่วนร่วม  โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ  มาก(ค่าเฉลี่ย = 4.46) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับรู้
สถานการณ์ปัญหา และร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (4.48) ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลเพื่อ
ตัดสินใจ (4.43) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อที่ ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. ระดับ ล าดับ 

1 

ผู้บริหารสถานศึกษา เปิดโอกาสและรับฟังความความคิด
เห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน 
ชุมชน ในการบริหารงานบุคคล 4.47 .52 มาก 1 

2 

บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับรู้สถานการณ์ปัญหา และร่วม
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารงานบุคคล
ของโรงเรียน 4.48 .52 มาก 1 

3 
ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การเสนอข้อมูลเพ่ือตัดสินใจ 4.43 .53 มาก 3 

4 

ผู้บริหารสถานศึกษา จัดให้มีการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้มีข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
เป็นระยะ 4.47 .53 มาก 2 

ภาพรวม 4.46 .53 มาก  
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ตารางท่ี 4.6  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อ
การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักความรับผิดชอบ 
 

ข้อที่ ด้านหลักความรับผิดชอบ 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. ระดับ ล าดับ 
1 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้

บุคคลกรตรงตามความสามารถและมีความชัดเจน 4.44 .53 มาก 1 
2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความใส่ใจในปัญหาของการ

บริหารงานบุคคลและความกระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหา 4.44 .53 มาก 1 

3 ผู้บริหารสถานศึกษา ยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากจาก
นโยบายและแนวคิดในการบริหารงานบุคคลของตนเอง
และน ามาปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน 4.44 .54 มาก 2 

4 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 4.44 .53 มาก 1 

ภาพรวม 4.44 .53 มาก  

จากตารางที่ 4.6  พบว่าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ  มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.44) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
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ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อ
การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักความคุ้มค่า 
 

 

จากตารางที่ 4.7 พบว่าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักความคุ้มค่าโดยภาพรวมมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับ  มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.44) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา จัดให้มี
โครงการ/กิจกรรมในการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างหลากหลาย มี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (4.46) ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น ผลิตสื่อ
การเรียนการสอน (4.42) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อที่ ด้านหลักความคุ้มค่า 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. ระดับ ล าดับ 
1 ผู้บริหารสถานศึกษา  มีการวางแผนการมอบหมาย

บุคลากร ตรงความรู้ ความสามารถ 4.45 .53 
 

มาก 
 
1 

2 ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรให้ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในท้องถิ่น ผลิตสื่อการเรียนการสอน 4.42 .54 มาก 2 

3 ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการ
นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 4.44 .53 มาก 1 

4 ผู้บริหารสถานศึกษา จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมในการ
สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
อย่างหลากหลาย 4.46 .53 มาก 1 

ภาพรวม 4.44 .53 มาก  
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ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อ
การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม 

ข้อที่ 
การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. ระดับ ล าดับ 
1 ด้านหลักนิติธรรม 4.47 .52 มาก 2 
2 ด้านหลักคุณธรรม 4.48 .52 มาก 1 
3 ด้านหลักความโปร่งใส 4.46 .52 มาก 3 
4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม 4.46 .53 มาก 3 
5 ด้านหลักความความรับผิดชอบ 4.44 .53 มาก 4 
6 ด้านหลักความคุ้มค่า 4.44 .53 มาก 4 

รวม 4.46 0.53 มาก  

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก”
(ค่าเฉลี่ย = 4.46) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านหลักคุณธรรม(ค่าเฉลี่ย 4.48)  ด้านหลักนิติธรรม”(ค่าเฉลี่ย 4.47)  ด้าน
การมีส่วนร่วม ”(ค่าเฉลี่ย 4.46) ด้านหลักความโปร่งใส (ค่าเฉลี่ย 4.46)  ด้านหลักความรับผิดชอบ 
(ค่าเฉลี่ย 4.44) และด้านหลักความคุ้มค่า”(ค่าเฉลี่ย 4.44) ตามล าดับ 
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 ตอนที่ 3 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนก
ตามเพศ อายุ อาชีพ โดยการทดสอบค่า t และค่า F วิเคราะห์เป็นรายด้านและโดยรวมทุกด้าน 
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท าการทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีการของเชเเเ  
(Scheffe’ method) ดังตารางที่ 4.9 -4.13 

 สมมติฐานที่ 1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน 
ตารางท่ี 4.9 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามเพศ 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการ

บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

เพศ 

t P 

ชาย(n=197) หญิง(n=115) 

  S.D.   S.D. 
หลักนิติธรรม 4.49 .25 4.42 .26 2.304* .022 
หลักคุณธรรม 4.49 .32 4.44 .29 1.470 .143 
หลักความโปร่งใส 4.47 .33 4.45 .29 .445 .657 
หลักการมีส่วนร่วม 4.47 .29 4.43 .27 1.181 .238 
หลักความรับผิดชอบ 4.45 .28 4.41 .28 1.127 .261 
หลักความคุ้มค่า 4.47 .31 4.39 .34 2.150* .033 
ภาพรวม 4.48 .17 4.43 .16 2.578* .010 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  จากตารางที่ 4.9 พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม  ด้านหลักนิติ
ธรรม ด้านหลักความคุ้มค่า แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆไม่
แตกต่างกัน  
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 สมมุติฐานที่ 2  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายตุ่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน  

ตารางท่ี 4.10 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามอาย ุ

 
 จากตารางที่ 4.10  พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่มีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน 
พบว่า ไม่แตกต่างกัน  

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการ

บริหารงานบุคคลตาม 
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

อายุ 
20-30 ปี
(n=54) 

31-40 ปี(n=115) 41 ปีขึ้นไป
(n=143) 

  S.D.   S.D.   S.D. 

หลักนิติธรรม 4.48 .52 4.47 .52 4.45 .53 
หลักคุณธรรม 4.46 .17 4.46 .32 4.42 .54 
หลักความโปร่งใส 4.47 .51 4.48 .51 4.47 .52 
หลักการมีส่วนร่วม 4.44 .28 4.44 .53 4.44 .53 
หลักความรับผิดชอบ 4.45 .53 4.47 .53 4.44 .52 
หลักความคุ้มค่า 4.46 .29 4.45 .53 4.43 .54 

รวม 4.46 .38 4.46 .49 4.44 .53 
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ตารางท่ี 4.11 การวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตาม
อายุ 
 

การบริหารงานบุคคลตาม 
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ss  df ms F P 

ด้านหลักนิติธรรม 
ระหว่าง

กลุ่ม .023 2 .011 
 

.175 
 

.840 
ภายในกลุ่ม 20.203 309 .065 

รวม 20.226 311  

ด้านหลักคุณธรรม 
ระหว่าง

กลุ่ม .161 2 .080 
 

.857 
 

.426 
ภายในกลุ่ม 28.983 309 .094 

รวม 29.144 311  

ด้านหลักความโปร่งใส 
ระหว่าง
กลุ่ม 

.049 2 
.024 .245 .783 

ภายในกลุ่ม 30.813 309 .100 
รวม 30.862 311  

ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
ระหว่าง
กลุ่ม 

 
.180 

 
2 

. 
090 

 
1.110 

 
.331 

ภายในกลุ่ม 25.070 309 .081 
รวม  25.250 311  

ด้านหลักความรับผิดชอบ 
ระหว่าง
กลุ่ม 

 
.199 

 
2 

 
.09 

 
1.276 

 
.281 

ภายในกลุ่ม 24.700 309 .078 
รวม 24.278 311  

ด้านหลักความคุ้มค่า ระหว่าง
กลุ่ม 

 
.170 

 
2 

 
.085 

 
.801 

 
.450 

ภายในกลุ่ม 32.700 309 .106 
รวม 32.870 311  

โดยรวม ระหว่าง
กลุ่ม 

 
.064 

 
2 

 
.032 

 
1.180 

 
.309 

ภายในกลุ่ม 8.411 309 .027 
รวม 8.476 311  
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวมและ
รายด้านพบว่า ไมแ่ตกต่างกัน  

  สมมุติฐานที่ 3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน 

ตารางท่ี 4.12 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามอาชีพ 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการ
บริหารงานบุคคลตาม 
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

อาชีพ 
เกษตรกรรม

(n=159) 
ค้าขาย 
(n=68) 

อ่ืน 
(n=85) 

  S.D.   S.D.   S.D. 

หลักนิติธรรม 4.46 .28 4.46 .53 4.42 .52 
หลักคุณธรรม 4.44 .17 4.48 .52 4.44 .53 
หลักความโปร่งใส 4.44 .33 4.47 .54 4.45 .52 
หลักการมีส่วนร่วม 4.45 .53 4.47 .26 4.47 .54 
หลักความรับผิดชอบ 4.47 .52 4.42 .53 4.44 .53 
หลักความคุ้มค่า 4.48 .51 4.44 .27 4.46 .28 

รวม 4.46 .39 4.46 .44 4.45 .49 
 
จากตารางที่ 4.12  พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม และรายด้าน พบว่า ไม่
แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.13 การวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตาม
อาชีพ 
 

การบริหารงานบุคคลตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ss  df ms F sig 

ด้านหลักนิติธรรม 
ระหว่าง 

กลุ่ม 
 

.001 
 
2 

 
.000 

 
.006 

 
.994 

ภายในกลุ่ม 20.225 309 .065 
รวม 20.226 311  

ด้านหลักคุณธรรม 
ระหว่าง 
กลุ่ม 

 
.101 

 
2 

 
.050 

 
.537 

 
.585 

ภายในกลุ่ม 29.043 309 .094 
รวม 29.144 311  

ด้านหลักความโปร่งใส 
ระหว่าง
กลุ่ม 

. 
146 

 
2 

 
.073 

 
.735 

 
.480 

ภายในกลุ่ม 30.716 309 .099 
รวม 30.862 311  

ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
ระหว่าง
กลุ่ม 

 
.446 

 
2 

 
.223 

 
2.781 

 
.064 

ภายในกลุ่ม 24.803 309 .080 
รวม 25.250 311  

ด้านหลักความรับผิดชอบ 
ระหว่าง
กลุ่ม 

.030 2 .015 .193 .824 

ภายในกลุ่ม 24.248 309 .078 
รวม 24.278 311  

ด้านหลักความคุ้มค่า ระหว่าง
กลุ่ม 

 
.103 

 
2 

 
.052 

 
.488 

 
.615 

ภายในกลุ่ม 32.767 309 .106   
รวม 32.870 311    

โดยรวม ระหว่าง
กลุ่ม 

 
.021 

 
2 

 
.010 

 
.378 

 
.685 

ภายในกลุ่ม 8.455 309 .027   
รวม 8.476 311    
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จากตารางที่ 4.13 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
  
ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะในการน าหลักธรรมธรรมาภิบาล ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ข้อมูล
จากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยการจัดกลุ่มตามองค์ประกอบของหลักธรรมธรรมาภิบาล  
จ านวน 6 ด้าน ดังนี้ 
 ตารางท่ี 4.14  แสดงความถี่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมธรรมาภิบาล ไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1                     
 ด้านหลักนิติธรรม  

 
ข้อ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

1. 
2. 
 
3. 
 
4. 

ผู้บริหารสถานศึกษา วางกฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารงานบุคคลไว้อย่าง
ชัดเจน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆในการบริหารงาน
บุคคลและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ 
ผู้บริหารสถานศึกษาวางกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆในการบริหารงานบุคคล 
อยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง มีเหตุผลและเป็นธรรม 
ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆในการบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัดและมีเหตุผล 

20 
 

18 
 
9 
5 

 รวม 52 
 

         จากตารางที่4.14 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านหลักนิติธรรม ตามล าดับความถี่จากมากไปหาน้อย คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษา วางกฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารงานบุคคลไว้อย่างชัดเจน  ผู้บริหาร
สถานศึกษา ได้ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆในการบริหารงานบุคคลและปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ  ผู้บริหารสถานศึกษาวางกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆในการบริหารงานบุคคล 
อยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง มีเหตุผลและเป็นธรรม  ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆในการบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัดและมีเหตุผล           
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ตารางท่ี 4.15 แสดงความถี่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมธรรมาภิบาล ไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด  เขต 1  
ด้านหลักคุณธรรม   

                  
ข้อ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

1. 
2. 
 
3. 
 
4. 

ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความเสมอภาคและมีความยุติธรรมกับบุคลากรทุกคน 
ผู้บริหารสถานศึกษามีความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
 
ผู้บริหารสถานศึกษา รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและเพ่ือนร่วมงานด้วย
ความอดทนจริงใจ   
ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนและปลูกฝังให้บุคลากร มีความรักความสามัคคี
กัน 

23 
16 
 
 

12 
 
8 

 รวม 59 
 

         จากตารางที่ 4.15 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันฐานได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านหลักคุณธรรม  ตามล าดับความถี่จากมากไปหาน้อย คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความเสมอภาคและมีความยุติธรรมกับบุคลากรทุกคนผู้บริหารสถานศึกษามี
ความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ผู้บริหารสถานศึกษา รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร
และเพ่ือนร่วมงานด้วยความอดทนจริงใจ ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนและปลูกฝังให้บุคลากร มี
ความรักความสามัคคีกัน             
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ตารางท่ี 4.16 แสดงความถี่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมธรรมาภิบาล ไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1  
ด้านหลักความโปร่งใส 

                   
ข้อ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 

 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
เป็นระบบชัดเจน โปร่งใสตรวจสอบได้ 
ผู้บริหารสถานศึกษาประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
แนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันและ
พิจารณาอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนให้ทุกคนทราบ 

 
19 
 
 

15 
 

11 
 
4 

 รวม  49 
     
         จากตารางที่ 4.16 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันฐานได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านหลักความโปร่งใส ตามล าดับความถี่จากมากไปหาน้อย 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบชัดเจน 
โปร่งใสตรวจสอบได้  ผู้บริหารสถานศึกษาประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันและพิจารณาอย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ผู้บริหารสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานบริหารงานบุคคลในโรงเรียนให้ทุกคนทราบ   
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ตารางท่ี 4.17 แสดงความถี่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมธรรมาภิบาล ไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1    
ด้านหลักการมีส่วนร่วม 

                 

ข้อ 
ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 

ผู้บริหารสถานศึกษา เปิดโอกาสและรับฟังความความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ในการบริหารงานบุคคล 
ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลเพื่อ
ตัดสินใจ 
บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับรู้สถานการณ์ปัญหา และร่วมเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษา จัดให้มีการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มี
ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเป็นระยะ 

 
28 
 

23 
 

13 
 
1 

 รวม  65 
 

        จากตารางที่ 4.17 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 หลักการมีส่วนร่วม ตามล าดับความถี่จากมากไปหาน้อย คือ  
ผู้บริหารสถานศึกษา เปิดโอกาสและรับฟังความความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ในการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการเสนอข้อมูลเพื่อตัดสินใจ  บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับรู้สถานการณ์ปัญหา และร่วม
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน   
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ตารางท่ี 4.18 แสดงความถี่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมธรรมาภิบาล ไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1  
ด้านหลักความความรับผิดชอบ 

                 

ข้อ 
ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากจากนโยบายและแนวคิดในการ
บริหารงานบุคคลของตนเองและน ามาปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน 
ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรตรงตาม
ความสามารถและมีความชัดเจน 
ผู้บริหารสถานศึกษามีความสนใจในปัญหาของการบริหารงานบุคคลและ
ความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 

 
14 
 

10 
 
7 
 
3 

 รวม  34 
 

        จากตารางที่ 4.18 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านหลักความความรับผิดชอบ ตามล าดับความถี่จากมากไป
หาน้อย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรอย่าง
สม่ าเสมอ ผู้บริหารสถานศึกษา ยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากจากนโยบายและแนวคิดในการบริหารงาน
บุคคลของตนเองและน ามาปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้บุคลากรตรงตามความสามารถและมีความชัดเจนผู้บริหารสถานศึกษามีความสนใจใน
ปัญหาของการบริหารงานบุคคลและความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา   
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ตารางท่ี 4.19 แสดงความถี่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมธรรมาภิบาล ไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1   
ด้านหลักความคุ้มค่า 

                 

ข้อ 
ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการนิเทศ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
ผู้บริหารสถานศึกษา  มีการวางแผนการมอบหมายบุคลากร ตรงตามความรู้ 
ความสามารถ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น ผลิตสื่อ
การเรียนการสอน 
ผู้บริหารสถานศึกษา จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมในการสร้างขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างหลากหลาย 

 
13 
 

11 
 
6 
 
2 

 รวม  32 
 

     จากตารางที่ 4.17 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านหลักความคุ้มค่า ตามล าดับความถี่จากมากไปหาน้อย คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ผู้บริหารสถานศึกษา  มีการวางแผนการมอบหมายบุคลากร ตรงตามความรู้ ความสามารถ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น ผลิตสื่อการเรียนการสอน ผู้บริหาร
สถานศึกษา จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมในการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
อย่างหลากหลาย  
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษา เรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา        
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ าแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ 
          3.  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
           กลุ่มตัวอย่างได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ที่ไม่ใช่ครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 312  คน 
ก าหนดโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกนและเลือกใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย(Simple Random 
Sampling)  
         เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามงาน
บุคคลหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1จ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน 
           ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยสอบถาม เพศ อายุ  อาชีพ 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ลักษณะ
ค าถามเป็นแบบเลือกตอบตามตัวเลือกท่ีก าหนดให้ ประกอบด้วยหลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน  
 ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้านโดยใช้ค าถามปลายเปิด 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถ่ีและหาค่า   
ร้อยละส่วนความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตาม
หลักธรรมภิบาล ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้การทดสอบด้วยค่าที (t-test independent) และการ
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ทดสอบเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทาการทดสอบความแตกต่างด้วย
วิธีของเซฟเฟ่(Scheffe’s) แนวทางการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
เขียนเชิงพรรณนา 
          5.1 สรุปผลการศึกษา 
          5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
          5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
          ผลการศึกษาเรื่องการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

5.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 197 คนคิดเป็นร้อยละ 63.1 มีอายุ 

40 ปีขึ้นไป จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 และมีอาชีพเกษตรกรรมจ านวน  159 คน คิดเป็น
ร้อยละ  51.0   
5.1.2 ผลการวิจัยความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1   

พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  
เขต 1 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากทุกด้านเมื่อพิจารณารายด้านสรุปได้ดังนี้ 
 1) ด้านหลักนิติธรรม  ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักนิติธรรม โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.47) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ข้อ
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 1ผู้บริหารสถานศึกษา วางกฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารงาน
บุคคลไว้อย่างชัดเจนส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ3 ผู้บริหารสถานศึกษาวางกฎ ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆในการบริหารงานบุคคล อยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง มีเหตุผลและเป็นธรรม 

2) ด้านหลักคุณธรรม ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักคุณธรรม  โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.48) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ข้อ
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 4 ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนและปลูกฝังให้บุคลากร มีความรัก
ความสามัคคีกันส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ 3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเสียสละและเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม 

3) ด้านหลักความโปร่งใส ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักความโปร่งใส   โดยภาพรวม
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.46) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 
ข้อโดย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 3 ผู้บริหารสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ



78 
 

ปฏิบัติงานของบุคลากร  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ 4 ผู้บริหารสถานศึกษาประกาศหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบให้บุคลากรทราบโดย
ทั่วกันและพิจารณาอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม  ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักการมีส่วนร่วม  โดยภาพรวม
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.46) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 
ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 2 บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับรู้สถานการณ์ปัญหา และร่วม
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน   ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  
ข้อ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลเพื่อตัดสินใจ 

5) ด้านหลักความรับผิดชอบ ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีต่อ
การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักความรับผิดชอบ โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.44) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทั้ง 4 ข้อโดย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 2ผู้บริหารสถานศึกษามีความสนใจในปัญหาของการ
บริหารงานบุคคลและความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ 3 ผู้บริหาร
สถานศึกษา ยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากจากนโยบายและแนวคิดในการบริหารงานบุคคลของตนเองและ
น ามาปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน 

6) ด้านหลักความคุ้มค่า  ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักความคุ้มค่า โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.44) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ข้อ
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 4 ผู้บริหารสถานศึกษา จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมในการสร้างขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างหลากหลายส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ 2 
ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น ผลิตสื่อการเรียนการสอน 

5.1.3 ผลการทดอบสมมติฐานความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1ตามเพศ  อายุ และอาชีพ 
 1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม  ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความ
คุ้มค่า แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน  
 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
 3) คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม และรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
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 5.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1   
 พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เสนอแนะเกี่ยวกับหลักการมีส่วนร่วม ล าดับ
ความถี่จากมากไปหาน้อย สาม อันดับคือ ผู้บริหารสถานศึกษา เปิดโอกาสและรับฟังความความคิด
เห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ในการบริหารงานบุคคลผู้บริหาร
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลเพื่อตัดสินใจบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
รับรู้สถานการณ์ปัญหา และร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน  
  

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการศึกษาครั้งนี้จะกล่าวถึงการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต1 โดยผู้ศึกษาจะ
กล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
      5.2.1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต1  
           โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งผู้บริหารสถานศึกษาน าหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการบริหารของผู้บริหารที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับบุคลากรในสถานศึกษา
รวมทั้งใช้ความรู้ทักษะและประสบการณ์พร้อมทั้งด าเนินการธ ารงรักษาพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับกับงานวิจัยของเกียรติยศ  เอี่ยมคงเอก ได้ศึกษาเรื่องการ
บริหารงานโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในทรรศนะบุคลากรโรงเรียนโพธิ
นิมิตรวิทยาคมจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่าการบริหารงานโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
          เมือ่พิจารณาเป็นรายด้านสามารถท่ีจะน ามาอภิปรายดังนี้ 
 1) ด้านหลักนิติธรรม จากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต1 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 
4.47) แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความส าคัญกับการน าหลักธรรมภิบาลด้านหลักนิติธรรมโดยมีการ
แสดงออกถึงการที่ผู้บรหิารสถานศึกษาให้มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีความชัดเจน มีการปรับปรุงมี
การปรับปรุงให้เหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ อยู่บนพ้ืนฐานความถูกต้อง มีเหตุผลและเป็น
ธรรม มีการด าเนินการให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆในการบริหารงานบุคคลอย่าง
เคร่งครัดและมีเหตุผล ทั้งนี้สอดคล้องกับกับงานวิจัยของ กฤษณา  คงรัตน์และคณะ ได้ศึกษาเรื่อง
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 7 ผล
การศึกษาพบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน 
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  2) ด้านหลักคุณธรรม จากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต1 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย= 
4.48) แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความส าคัญกับการน าหลักธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรม โดยมีการ
แสดงออกถึง การที่ผู้บริหารให้ความเสมอภาคและมีความยุติธรรมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร
และเพ่ือนร่วมงานด้วยความอดทนจริงใจ ความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตนและ
ปลูกฝังให้บุคลากร มีความรักความสามัคคีกัน ทั้งนี้สอดคล้องกับกับงานวิจัยของ เกียรติยศ  เอี่ยมคง
เอก ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในทรรศนะ
บุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคมจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่าการบริหารงานโรงเรียนตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 3) ด้านหลักความโปร่งใส จากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต1 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 
(ค่าเฉลี่ย= 4.46)แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความส าคัญกับการน าหลักธรรมภิบาล ด้านหลักความ
โปร่งใส โดยมีการแสดงออกถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดประชุมชี้แจงการด าเนินงาน
บริหารงานบุคคลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบชัดเจน โปร่งใส
ตรวจสอบได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประกาศหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบให้บุคลากรทราบโดย
ทั่วกันและพิจารณาอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมชัย  สมท่า ได้
ศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 ผลการศึกษาพบว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม จากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต1 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 
(ค่าเฉลี่ย= 4.46) แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความส าคัญกับการน าหลักธรรมภิบาล ด้านหลักการมี
ส่วนร่วม โดยมีการแสดงออกถึง การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสและรับฟังความความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ในการบริหารงานบุคคล บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การรับรู้สถานการณ์ปัญหา และร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียน เสนอข้อมูลเพ่ือตัดสินใจ และจัดให้มีการประชุมเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีข้อเสนอแนะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเป็นระยะ ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมชัย  สมท่า ได้ศึกษา
เรื่อง การศึกษาการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
ปฏิบัติการสอนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 ผลการศึกษาพบว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 5) ด้านหลักความรับผิดชอบ จากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
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สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต1 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย= 4.44) แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความส าคัญกับการน าหลักธรรมาภิบาลด้านหลัก
ความรับผิดชอบ โดยมีการแสดงออกถึงการทีผู่้บริหารสถานศึกษาก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้
บุคลากรตรงตามความสามารถและมีความชัดเจนมีความสนใจในปัญหาของการบริหารงานบุคคลและ
ความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ยอมรับผลที่เกิดข้ึนจากจากนโยบายและแนวคิดในการบริหารงาน
บุคคลของตนเองน ามาปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรติยศ  เอี่ยมคงเอก ได้ศึกษาเรื่อง
การบริหารงานโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในทรรศนะบุคลากรโรงเรียน
โพธินิมิตรวิทยาคมจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบ ว่าการบริหารงานโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 6) ด้านหลักความคุ้มค่า จากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต1โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย= 
4.44)แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความส าคัญกับการน าหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความคุ้มค่า โดยมี
การแสดงออกถึงผู้บริหารสถานศึกษา มีการวางแผนการมอบหมายบุคลากร ตรงตามความรู้ 
ความสามารถส่งเสริมให้บุคลากรให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น ผลิตสื่อการเรียนการสอนใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ในการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและจัดให้มีโครงการ/กิจกรรมใน
การสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างหลากหลาย ทั้งนี้สอดคล้องกับ งานวิจัย
ของ กฤษณา  คงรัตน์และคณะ ได้ศึกษาเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 7 ผลการศึกษาพบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
      5.2.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนกตามเพศ  อายุ  อาชีพ 
 1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มเีพศต่างกันมีความคิดเห็นคิดเห็นต่อการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านนิติธรรมกับด้านความคุ้มค่า  แตกต่างกัน ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่าง
กัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีเพศต่างกนัมีความความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต1 แตกต่างกัน 
 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มอีายุต่างกันมีความคิดเห็นคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต1โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีอายุต่างกันมีความ
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต1 ไม่แตกต่างกัน  
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   3) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ประกอบอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต1 โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีอาชีพต่างกันมีความ
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต1  ไม่แตกต่างกัน    
       5.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต1 
  1) ผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เสนอแนะเกี่ยวกับ
หลักการมีส่วนร่วม ประเด็นที่มีค่าความถี่มากท่ีสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษา เปิดโอกาสและรับฟัง
ความความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ในการบริหารงานบุคคล
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า โรงเรียนควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือชี้แจงนโยบายและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน 
  2) ผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เสนอแนะเกี่ยวกับ
หลักการมีส่วนร่วมประเด็นที่มีค่าความล าดับที่สองคือ  บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับรู้สถานการณ์
ปัญหา และร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน ผลการวิจัย
ปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารควรให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการรับรู้สถานการณ์ปัญหา
เพ่ือที่จะได้ร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนให้ส าเร็จได้ 
  3) ผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เสนอแนะเกี่ยวกับ
หลักการมีส่วนร่วมประเด็นที่มีค่าความล าดับที่สามคือ  ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลเพ่ือตัดสินใจผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  ผู้บริหารควรให้มีการ
ประชุมบุคลากรเพ่ือร่วมตัดสินใจในการบริหารงานของโรงเรียนอยู่เสมอ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
  ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลักคือจากผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปดังนี้ 
  5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1) จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านหลักนิติธรรมผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยการวางมี
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความชัดเจน มีการปรับปรุงให้เหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ อยู่บน
พ้ืนฐานความถูกต้อง มีเหตุผลและเป็นธรรม มีการด าเนินการให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆในการบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัดและมีเหตุผลผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้
ความเข้าใจและวาง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะกับสถานการณ์ และด าเนินการให้บุคลกรปฏิบัติ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับๆ ในการบริหารงานบุคคลอย่างมีเคร่งครัดและมีเหตุผลซึ่งอยู่ในระดับมาก 
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ดังนั้น ผู้บริหารควรรักษาระดับนี้เอาไว้ รวมถึงหาแนวทางพัฒนาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีทรรศนะคติที่ดีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา  

2) จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านหลักคุณธรรม ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยการให้
ความเสมอภาคและมีความยุติธรรมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและเพ่ือนร่วมงานด้วยความอดทน
จริงใจ ความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตนและปลูกฝังให้บุคลากร มีความรักความ
สามัคคีกันอยู่ในระดับมาก คุณธรรมผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความเสมอภาค ยุติธรรม รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ใต้บังบัญชา มีความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมซึ่งอยู่ในระดับมาก ดังนั้น 
ผู้บริหารควรรักษาระดับนี้เอาไว้ รวมถึงหาแนวทางพัฒนาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ทรรศนะคติท่ีดีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา  

3) จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านหลักความโปร่งใส ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัด
ประชุมชี้แจงการด าเนินงานบริหารงานบุคคลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็น
ระบบชัดเจน โปร่งใสตรวจสอบได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบให้
บุคลากรทราบโดยทั่วกันและพิจารณาอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งอยู่ในระดับมากดังนั้น 
ผู้บริหารควรรักษาระดับนี้เอาไว้ รวมถึงหาแนวทางพัฒนาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ทรรศนะคติท่ีดีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 

4) จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านหลักการมีส่วนร่วมผู้บริหารสถานศึกษาไดเ้ปิด
โอกาสและรับฟังความความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ในการ
บริหารงานบุคคลบุคลากรมีส่วนร่วมในการรับรู้สถานการณ์ปัญหา และร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน เสนอข้อมูลเพ่ือตัดสินใจ และจัดให้มีการประชุมเพ่ือเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้มีข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเป็นระยะซึ่งอยู่ในระดับมาก ดังนั้น 
ผู้บริหารควรรักษาระดับนี้เอาไว้ รวมถึงหาแนวทางพัฒนาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ทรรศนะคติท่ีดีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา  

5) จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านหลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรตรงตามความสามารถและมีความชัดเจนมีความสนใจใน
ปัญหาของการบริหารงานบุคคลและความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหายอมรับผลที่เกิดข้ึนจากจาก
นโยบายและแนวคิดในการบริหารงานบุคคลของตนเองน ามาปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและมีการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอซึ่งอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหาร
ควรรักษาระดับนี้เอาไว้ รวมถึงหาแนวทางพัฒนาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทรรศนะ
คติท่ีดีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา  

6) จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านหลักความคุ้มค่า ผู้บริหารสถานศึกษาการวาง
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แผนการมอบหมายบุคลากร ตรงตามความรู้ ความสามารถส่งเสริมให้บุคลากรให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
ท้องถิ่น ผลิตสื่อการเรียนการสอนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและจัดให้มีโครงการ/กิจกรรมในการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
อย่างหลากหลายซึ่งอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารควรรักษาระดับนี้เอาไว้ รวมถึงหาแนวทางพัฒนา
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทรรศนะคติท่ีดีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

     5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
      จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิ

บาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ซึ่งได้มี
ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย จึงน าเสนอข้อคิดสาหรับผู้วิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 

   1) ควรศึกษาสัมฤทธิผลหลังจากมีการน าหลักธรรมภิบาล มาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต ๑  

   2) ควรศึกษาการน าหลักธรรมภิบาล ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ อ่ืนๆ ด้วย 

   3) ควรศึกษาการบริหารงานในสถานศึกษาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น 
หลักอิทธิบาท ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักพรมวิหาร ๔ เป็นต้น 
             4) ควรท าการวิจัยประเภทอื่นๆ โดยใช้เครื่องมือที่เพิ่มขึ้น เช่น การสังเกตพฤติกรรม 
การสัมภาษณ์ หรือการสนทนากลุ่ม เพ่ือนาข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ให้ได้ผลตรงกับความเป็นจริงที่สุด 
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ภาคผนวก  ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  เมยไธสง 
 ต าแหน่ง        อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย  
                    วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
วุฒิการศึกษา    ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) 
 

2. ดร.อัมพร  กุลาเพ็ญ 
ต าแหน่ง          ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด 
                    ศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
วุฒิการศึกษา    ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) 

 
    3. นายพูลสวัสดิ์  โคตพงค์ 

ต าแหน่ง           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโนน าราญ(ประชาสามัคคี)   
                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
วุฒิการศึกษา     กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
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ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก  ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก  ง 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง  การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

********************************** 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อการบริหารงานบุคคลตามหัลกธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
สังกัดส างานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดส างานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  จ าแนกตาม เพศ อายุ 
และอาชีพ เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1    

2. แบบสอบถามนี้มี 3 ตอนประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการแสดงความคิดเห็นต่อระดับการบริหารงานบุคคลตาม

หลัก      ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1    เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานบุคคลตามตามหลักธรรมภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นแบบ
ค าถามแบบปลายเปิด 

3. ผู้วิจัยขอความเมตตาอนุเคราะห์ความร่วมมือจากท่าน โปรดตอบค าถามให้ตรงกับสภาพที่
เป็นจริง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อท่าน เพ่ือประโยชน์ในการวิจัยและ
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 
                                                         

                                                     ปรีชญา   โคตพงค์ 
                                                           นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา 
                                                       บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมกุฏราช

วิทยาลัย 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง     โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับข้อมูล

ส่วนตัวของท่าน   (โปรดตอบค าถามทุกข้อ) 
 
1. เพศ    
               1) ชาย     2) หญิง 
 
2. อายุ   
      1) 20-30 ปี           2) 31-40 
               3) 41  ปีขึ้นไป 
 
3. อาชีพ  
      1) เกษตรกรรม    2) ค้าขาย 
      3) อ่ืนๆ 
 
 
ตอนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อระดับการบริหารงานบุคคลตาม
หลัก         ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1   
 ค าชี้แจง     โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องหลังข้อความตามระดับสภาพการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาของท่าน ที่
เกิดข้ึนจริงมากท่ีสุด (โปรดตอบค าถามทุกข้อ) โดยก าหนดให้ 

มากที่สุด ก าหนดให้   5  คะแนน 
       มาก  ก าหนดให้   4  คะแนน 
    ปานกลาง  ก าหนดให้   3  คะแนน 
    น้อย   ก าหนดให้   2  คะแนน 
    น้อยที่สุด ก าหนดให้   1 คะแนน 
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ข้อ สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 
1. 

ด้านหลักนิติธรรม 
ผู้บริหารสถานศึกษา วางกฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารงาน
บุคคลไว้อย่างชัดเจน 

     

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆในการ
บริหารงานบุคคลและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ 

     

3. ผู้บริหารสถานศึกษาวางกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆในการ
บริหารงานบุคคล อยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง มีเหตุผลและเป็น
ธรรม 

     

4 ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆในการบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัดและมีเหตุผล 

     

 
5. 

ด้านหลักคุณธรรม 
ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความเสมอภาคและมีความยุติธรรมกับ
บุคลากรทุกคน 

     

6. ผู้บริหารสถานศึกษา รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและเพ่ือน
ร่วมงานด้วยความอดทนจริงใจ   

     

7. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม      
8. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนและปลูกฝังให้บุคลากร มีความรัก

ความสามัคคีกัน 
     

 ด้านหลักความโปร่งใส      
9. ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดประชุมชี้แจงการด าเนินงาน

บริหารงานบุคคลในโรงเรียนให้ทุกคนทราบ 
     

10. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างเป็นระบบชัดเจน โปร่งใสตรวจสอบได้ 

     

11. ผู้บริหารสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

     

12. ผู้บริหารสถานศึกษาประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบให้
บุคลากรทราบโดยทั่วกันและพิจารณาอย่างโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ 
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ข้อ สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 
13. 

ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
ผู้บริหารสถานศึกษา เปิดโอกาสและรับฟังความความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ในการ
บริหารงานบุคคล 

     

14. บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับรู้สถานการณ์ปัญหา และร่วม
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียน   

     

15. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอ
ข้อมูลเพ่ือตัดสินใจ  

     

16. ผู้บริหารสถานศึกษา จัดให้มีการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้มีข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเป็นระยะ 

     

 ด้านหลักความความรับผิดชอบ      
17. ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรตรง

ตามความสามารถและมีความชัดเจน 
     

18. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสนใจในปัญหาของการบริหารงาน
บุคคลและความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 

     

19. ผู้บริหารสถานศึกษา ยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากจากนโยบายและ
แนวคิดในการบริหารงานบุคคลของตนเองและน ามาปรับปรุงแก้ไข
การบริหารงาน 

     

20. ผู้บริหารสถานศึกษา มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

     

 
21. 

ด้านหลักความคุ้มค่า 
ผู้บริหารสถานศึกษา  มีการวางแผนการมอบหมายบุคลากร ตรง
ตามความรู้ ความสามารถ 

     

22. ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
ท้องถิ่น ผลิตสื่อการเรียนการสอน 

     

23. ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการนิเทศ 
ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

     

24. ผู้บริหารสถานศึกษา จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมในการสร้างขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างหลากหลาย 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณา ข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 ข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 ด้านหลักนิติธรรม 
 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 ด้านหลักคุณธรรม 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ด้านหลักความโปร่งใส 
 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ด้านหลักความรับผิดชอบ 
 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 ด้านหลักความคุ้มค่า 
 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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ภาคผนวก  จ 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IC) 
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ผลการแสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง(IC) 
เร่ือง การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  
       สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

ข้อ
ที ่

การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
คะ 

แนน 
รวม 

ค่า 
IC 

สรุป
ผล คน

ที่1 
คน
ที่2 

คน
ที่3 

1 ด้านหลักนิติธรรม 
ผู้บริหารสถานศึกษา วางกฎระเบียบข้อบังคับใน
การบริหารงานบุคคลไว้อย่างชัดเจน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
2 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
2 ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ออกกฎระเบียบ 

ข้อบังคับต่างๆในการบริหารงานบุคคลและ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ 

 
 

+1 

 
 
0 

 
 

+1 

 
 
2 

 
 

0.67 

 
 

ใช้ได้ 
3 ผู้บริหารสถานศึกษาวางกฎ ระเบียบข้อบังคับ

ต่างๆในการบริหารงานบุคคล อยู่บนพื้นฐาน
ความถูกต้อง มีเหตุผลและเป็นธรรม 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
4 ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการให้บุคลากรปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆในการบริหารงาน
บุคคลอย่างเคร่งครัดและมีเหตุผล 

 
 
0 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
2 

 
 

0.67 

 
 

ใช้ได้ 
5 ด้านหลักคุณธรรม 

ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเสมอภาคและมี
ความยุติธรรมกับบุคลากรทุกคน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
6 ผู้บริหารสถานศึกษา รับฟังความคิดเห็นของ

บุคลากรและเพ่ือนร่วมงานด้วยความอดทน
จริงใจ   

 
+1 

 
+1 

 
+1 

  
1 

 
ใช้ได้ 

7 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเสียสละและเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

  
1 

 
ใช้ได้ 

8 ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนและปลูกฝังให้
บุคลากร มีความรักความสามัคคีกัน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

  
1 

 
ใช้ได้ 

9 หลักความโปร่งใส 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงานบริหารงานบุคคลในโรงเรียนให้ทุกคน
ทราบ 
 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
0 

  
 

0.67 

 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ
ที ่

การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

 

 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
 

คะ 
แนน
รวม 

ค่า 
IC 

สรุป
ผล 

คน
ที1่ 

คน
ที2่ 

คน
ที3่ 

10 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบชัดเจน 
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

  
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
11 ผู้บริหารสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
  

1 
 

ใช้ได้ 
12 ผู้บริหารสถานศึกษาประกาศหลักเกณฑ์การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติในการ
พิจารณาความดีความชอบให้บุคลากรทราบโดย
ทั่วกันและพิจารณาอย่างโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ 

 
 
 
0 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
2 

 
 
 

0.67 

 
 
 

ใช้ได้ 

13 ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
ผู้บริหารสถานศึกษา เปิดโอกาสและรับฟังความ
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ในการบริหารงาน
บุคคล 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

 
 
 

ใช้ได้ 

14 บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับรู้สถานการณ์ปัญหา 
และร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียน   

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
15 ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน

ร่วมในการเสนอข้อมูลเพื่อตัดสินใจ  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

16 ผู้บริหารสถานศึกษา จัดให้มีการประชุมเพื่อเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้มีข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกันเป็นระยะ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
17 ด้านหลักความความรับผิดชอบ 

ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้บุคลากรตรงตามความสามารถและ
มีความชัดเจน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 

18 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสนใจในปัญหาของ
การบริหารงานบุคคลและความกระตือรือร้นใน
การแก้ปัญหา 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ
ที ่

การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
คะแ
นน
รวม 

ค่า 
IC 

สรุป
ผล 

คน
ที1่ 

คน
ที2่ 

คน
ที3่ 

19 ผู้บริหารสถานศึกษา ยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากจาก
นโยบายและแนวคิดในการบริหารงานบุคคลของ
ตนเองและน ามาปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
20 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม

การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
 

+1 
 

+1 
 
0 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

21 ด้านหลักความคุ้มค่า 
ผู้บริหารสถานศึกษา มีการวางแผนการ
มอบหมายบุคลากร ตรงตามความรู้ 
ความสามารถ 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

 
 
 

ใช้ได้ 
22 ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรให้ใช้

วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 

+1 
 

+1 
 
0 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

23 ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
24 ผู้บริหารสถานศึกษา จัดให้มีโครงการ/กิจกรรม

ในการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอย่างหลากหลาย 

 
 

+1 

 
 
0 

 
 

+1 

 
 
2 

 
 

0.67 

 
 

ใช้ได้ 
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ภาคผนวก  ฉ 

แสดงค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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แสดงค่าอ านาจจ าแนกและคา่ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
1 .908 13 .911 
2 .909 14 .907 
3 .911 15 .908 
4 .910 16 .910 
5 .910 17 .912 
6 .910 18 .907 
7 .916 19 .908 
8 .910 20 .907 
9 .909 21 .907 
10 .907 22 .905 
11 .911 23 .908 
12 .908 24 .912 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ =.913 



110 
 

ประวัติผู้วิจัย 
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