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บทคัดยอ 

การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นของขาราชการครูที ่มีตอการบริหารงานบุคคลตาม

หลักธรรมภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

(2) เพื ่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูที ่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษากลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา

และประสบการณการทำงาน  

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากร ประกอบดวยขาราชการครูสถานศึกษากลุม 6 ในสังกัดสำนักงาน

เขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 753 คน กลุ มตัวอยางใชวิธีส ุ มแบบแบงชั ้นภูมิ 

ประกอบดวยขาราชการครูจำนวน 254 คน เครื ่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม มาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา

ที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  

 ผลการวิจัย พบวา (1) ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบรหิาร

สถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

(2) ขาราชการครูที่มีระดับการศึกษา และประสบการณการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลตาม

หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  

เขต 1 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: การบริหารงานบุคคล หลักธรรมาภิบาล  

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: (1) To study the opinions of the government teachers on 

personnel management with good governance principles of the school administrators in group 6 under 

the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1; and (2)To compare the opinions of the 

government teachers on personnel management with good governance principles of the school 

administrators in group 6 under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1, classified by 

education level and work experience. 
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Research methodology was a survey research. The population included 753 government 

teachers of the schools in group 6 under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1. 

Samples, totaling 254 teachers, obtained via stratified random sampling technique, comprised of the 

teachers of the schools in group 6 under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1. The 

instrument used for collecting the data was a 5-level rating scale questionnaire. Statistics used for data 

analysis were frequency, percentage, mean, Standard Deviation, t-test and One-way analysis of variance. 

The Results of this research found that: (1) The government teachers’ opinions on personnel 

management with good governance principles of the school administrators in group 6 under the 

Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1 were at high in overall; and (2) the government 

teachers with different education levels and work experiences had no different opinions on personnel 

management with good governance principles of the school administrators in overall. 

Keywords: Personnel management, Good governance principles 

 

บทนำ 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 มาตรา 44 กำหนดใหสถานศึกษาท่ีจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเปนนิติบุคคล เปนผลใหภารกิจ อำนาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของสถานศึกษาเกี่ยวกับ

การบริหารบุคคลปรับเปลี่ยนไปใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารจัดการ ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

สถานศึกษาโดยตรง ในกรณีที ่มีกฎหมายกำหนดใหเปน อำนาจหนาที ่ของปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหผูดำรงตำแหนงดังกลาว

มอบอำนาจ ใหแกผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูอำนวยการสถานศึกษา แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหคำนึงถึง

ความเปนอิสระและการบริหารงานที่คลองตัวในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษา 

ภายใตหลักการบริหารงานการศึกษา อำนาจหนาที ่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบเกี ่ยวกับงบประมาณและการ

ดำเนินการทางงบประมาณของผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผูอำนวยการสถานศึกษา รวมถึงหลักการให

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษามีอำนาจทำนิติกรรมสัญญาในวงเงิน งบประมาณที่ไดรับอนุมัต ิหลักเกณฑ

การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และดำเนินการทางวินัยกับครูและ บุคลากรทางการศึกษาโดยสัมพันธกับ

แนวทางที่กำหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามที่กำหนด การ

บริหารงานบุคคลตามแนวการบริหารสถานศึกษา มุงใหกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุด 

ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดำเนินการไดโดยอิสระคลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเร ียน 

สถานศึกษา และชุมชน ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถ

พัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณภาพนักเรียน และชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2562) 

การใชระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีหรือธรรมาภิบาลเปนแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบให

สังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมไปถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติงาน ฝายราชการและฝายธุรกิจ 
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สามารถอยูรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและเปนสวนเสริมสรางความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกองคกร

และประเทศเพ่ือปองกัน แกไขภาวะวิกฤติท่ีอาจจะเกิดข้ึนมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส 

และการมีสวนรวม ซึ่งเปนคุณลักษณะสำคัญของความเปนมนุษยและการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ

ทรงเปนประมุข สอดคลองกับกระแสโลกที่เขาสูยุคเทคโนโลยีที่มีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรมตางๆ ซึ่งทำใหสถานการณดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารประเทศ ในทุกภูมิภาคของโลกมกีาร

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงจำเปนที่จะตองเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนและสรางความพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนตลอดเวลา (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542) 

ดังนั้นผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานกลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 วาการบริหารงานบุคคลเปน

อยางไร มีปญหาหรืออุปสรรคในการบริหารงานอยางไร ในมุมมองแนวคิดของผูบริหาร ครูผูสอน รวมถึงบุคลากรทาง

การศึกษา เพ่ือนำผลการศึกษาท่ีไดเปนขอมูลสำคัญในการวางแผนพัฒนาสงเสริม ยกระดับคุณภาพการบริหารงานบุคคล 

และการนำขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปใชใหเปนประโยชน อีกท้ังยังนำผลการศึกษาไปประยุกตใชในระบบการบริหารงาน

ในสถานศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษากลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 

 2. เพื ่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูที ่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารสถานศึกษากลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 จำแนกตามระดับ

การศึกษาและประสบการณการทำงาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

  1. ขอบเขตดานเน้ือหา 

  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากลุม 6 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 6 ดาน ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ

โปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา 

  2. ขอบเขตดานประชากร  

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครู กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 753 คน ซึ่งกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ไดจำนวน 254 คน โดยใช

ตารางเครจซี่และมอรแกน 

3. ขอบเขตดานตวัแปร  

3.1 ตัวแปรอิสระ  

3.1.2 ระดับการศึกษาจำแนกเปน  
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1) ปริญญาตรี  

2) สูงกวาปริญญาตรี 

3.1.3 ประสบการณการทำงานจำแนกเปน 

   1) ประสบการณการทำงานนอยกวา 10 ป 

   2) ประสบการณการทำงาน 10-20 ป 

   3) ประสบการณการทำงานมากกวา 20 ป   

3.2 ต ัวแปรตาม ได แก   ความค ิดเห ็นของข าราชการคร ูท ี ่ม ีต อการบร ิหารงานบุคคลตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

ประกอบดวย 6 หลัก คือ 

3.2.1 หลักนิติธรรม  

3.2.2 หลักคุณธรรม  

3.2.3 หลักความโปรงใส  

3.2.4 หลักการมีสวนรวม  

3.2.5 หลักความรับผิดชอบ  

3.2.6 หลักความคุมคา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผูวิจัยใชหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบดวย หลักสำคัญ 6 ดาน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 

หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผดิชอบและหลักความคุมคา โดยศึกษาและเปรียบเทียบตามตัวแปร

ระดับการศึกษา และประสบการณการทำงาน  

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. ระดับการศึกษา 

- ปริญญาตร ี

- สูงกวาปริญญาตร ี

2. ประสบการณการทำงาน 

- ประสบการณการทำงานนอยกวา 10 ป 

- ประสบการณการทำงาน 10-20 ป 

- ประสบการณการทำงานมากกวา 20 ป 

 ความคิดเห็นขาราชการครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลตาม

หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต 1 6 หลักการสำคัญ ไดแก 

1. หลักนิติธรรม  

2. หลักคุณธรรม  

3. หลักความโปรงใส  

4. หลักการมสีวนรวม  

5. หลักความรับผิดชอบ  

6. หลักความคุมคา 
 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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สรุปผลการวิจัย  

 1. การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

1.1 ขาราชการครูที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดาน สรุปไดดังน้ี 

  1.1.1 ดานหลักนิติธรรม พบวา ขาราชการครูที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุ ม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักนิติธรรม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥= 3.47) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามี

การบริหารงานบุคคลโดยใชหลัก นิติธรรม อยูในระดับมาก ไดแก การแตงตั้งบุคลากรเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำ

หลักฐานการปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา (�̅�𝑥= 3.60) และสำหรับขอที่เหลือมีการบริหารโดยใช

หลักธรรมาภิบาลอยูในระดับปานกลาง 

  1.1.2 ดานหลักคุณธรรม พบวา ขาราชการครูที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุ ม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักคุณธรรม ในภาพรวม อยูในระดับมาก (�̅�𝑥= 3.59) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีการ

บริหารงานบุคคลโดยใชหลักคุณธรรม อยูในระดับปานกลาง ไดแก เปนแบบอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติตน

ดานความซื่อสัตย และความสุจริต (�̅�𝑥= 3.47) สำหรับขอท่ีเหลือมีการบริหารโดยใชหลักคุณธรรมอยูในระดับมาก 

  1.1.3 ดานหลักความโปรงใส พบวา ขาราชการครูท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุ ม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักความโปรงใส ในภาพรวม อยูในระดับมาก (�̅�𝑥= 3.54) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามี

การบริหารโดยใชหลักความโปรงใสอยูในระดับปานกลาง ไดแก การจัดกิจกรรมเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจใหแกครูและ

บุคลากรในสถานศึกษา โดยไมเลือกปฏิบัติ (�̅�𝑥= 3.47) สำหรับขอท่ีเหลือมีการบริหารโดยใชหลักความโปรงใสอยูในระดับ

มาก  
  1.1.4 ดานหลักการมีสวนรวม พบวา ขาราชการครูที ่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการ

บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักการมีสวนรวม ในภาพรวม อยูในระดับมาก(�̅�𝑥= 3.59) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามี

การบริหารโดยใชหลักความโปรงใสอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การเปดโอกาสใหครูและ

บุคลากรในสถานศึกษารวมตัดสนิใจ ในปญหาสำคัญของสถานศึกษา (�̅�𝑥= 3.64) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การเปด

โอกาสใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนคณะกรรมการในการกำหนดอัตรากำลัง (�̅�𝑥= 3.54) 

  1.1.5 ดานหลักความรับผิดชอบ พบวา ขาราชการครูที ่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการ

บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักความรับผิดชอบ ในภาพรวม อยูในระดับมาก (�̅�𝑥= 3.52) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวามีการบริหารโดยใชหลักความรับผิดชอบอยูในระดับปานกลาง ไดแก การใหความสำคัญในการพัฒนาครูและ

บุคลากรภายในสถานศึกษา (�̅�𝑥= 3.48) สำหรับขอท่ีเหลือมีการบริหารโดยใชหลักความรับผิดชอบอยูในระดับมาก 

  1.1.6 ดานหลักความคุมคา พบวา ขาราชการครูที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุ ม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
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กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักความคุมคา ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥= 3.41) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวามีการบริหารโดยใชหลักความคุมคาอยูในระดับมาก ไดแก การสนับสนุนใหครูและบุคลากรรวมกันประหยัดพลังงาน 

(�̅�𝑥= 3.94) สำหรับขอท่ีเหลือมีการบริหารโดยใชหลักความคุมคา อยูในระดับปานกลาง 

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูท่ีมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิ

บาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำแนก

ตามระดับการศึกษา และประสบการณการทำงาน สรุปไดดังน้ี 

 2.1 ขาราชการครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยภาพรวมและ

รายดานทุกดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

 2.2 ขาราชการครูที่มีประสบการณการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิ

บาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดย

ภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส ดาน

หลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความคุมคา พบวา ขาราชการครูมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคไดดังน้ี 

 1. การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษา มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบคุคล 

ภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กำหนดใหมีการเปลี่ยนแปลง

หลักเกณฑของสงัคมใหมในความพยายามสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good Government) 

โดยเนนเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจภาครัฐมากขึ้น ภาครัฐมีการบริหาร การปกครองที่โปรงใส 

ประชาชนสามารถตรวจสอบได และรัฐบาลไดเห็นความสำคัญในการสรางระบบการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

คณะรัฐมนตรีไดออกมติใหความเห็นชอบ วาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2542 ไดกำหนดใหทุกกระทรวง 

ทบวง กรมและสวนราชการถือปฏิบัติ จากการวิจัยพบวา การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษา กลุม6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศกึษา 

มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล ภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับทักษิณา เหลืองทวีผล (2551, น.117) 

ไดศึกษาเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค

เขต 3 โดยพบวาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ชลทิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน (2551, น.59) เรื่องการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ชลบุรีเขต 1 โดยพบวาการบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาใน

ภาพรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับนิชนันท หลุยใจบุญ (2551,น.86) เรื่องการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 พบวา การบริหารงานบุคคลดานการวางอัตรากำลังอยู

ในระดับมาก  
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 จากผลการวิจัยการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลสูงสุด คือ ดานหลักคุณธรรมและดานหลักการมีสวนรวม รองลงมาคือ ดานหลักความโปรงใส ดานหลัก

ความรับผิดชอบ สวนดานท่ีมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่ำสุดและมีการบริหารอยูในระดับปานกลาง คือ ดาน

หลักนิติธรรมและดานหลักความคุมคา เมื่อจำแนกในสวนของรายละเอียดแตละดานสามารถนำเสนอไดดังตอไปน้ี 

 1. ดานหลักนิติธรรม การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักนิติธรรม ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ี

อาจเปนเพราะ การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ดานหลักนิติธรรมยังไมดีเทาท่ีควร เนื่องดวยมีการปรับปรุง

กฎระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลงตางๆในการกำหนดอัตรากำลังครู การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ไมไดมีครูและบุคลากรในการ กำหนด ปรับปรุงกฎระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลงตางๆ และอีกอยางการ

สรางกฎระเบียบน้ันสวนใหญจะยึดระเบียบทางราชการเปนหลักทำใหการปรับปรุงกฎใหเขากับบริบทของโรงเรียนจึงทำ

ไดยาก สอดคลองกับ ผลงานวิจัยของสุวรรณ ทองคำ (2545)ไดทำ การศึกษาวิจัยสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี จากความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 

และครูผู สอนในสังกัด พบวา ผู บริหารโรงเรียนสวนใหญบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลในระดับปานกลางเมื่อ

พิจารณารายหลัก สวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง สำหรับงานวิจัยนี้มีผลอยูในระดับปาน

กลางนั้นอาจเปนเพราะวาคณะบริหารบางสวนยังขาดภาวะผูนำปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลงตาง ๆ 

เผยแพรขอมูลขาวสารสูสาธารณชนอยางสม่ำเสมอและยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของพระปยวัฒน ปยสีโล (2554, หนา 

110) ไดทำการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร ในภาพรวมและรายขออยู

ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ผลจากการวิจัยเมื่อพิจารณาเปนรายขอ แสดงใหเห็นวา ในการออกกฎบัญญัติ โดยไมคำนึงถึง

สิทธิหนาที่ของประชาชน และไมมีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบโดยทั่วถึง ไมจัดใหมีการทำ ประชา

พิจารณในการออกขอบัญญัติเทศบาลที่จะมีผลบังคับใชกับชุมชน กับทั้งไมเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคดิเห็น

เกี่ยวกับขอบังคับตาง ๆ ที่จะมีผลบังคับใชกับชุมชน และการบริหารงานของเทศบาลไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ประชาชนเห็นวา เทศบาลดำเนินการไดไมมากเทาท่ีควร  

 2. ดานหลักคุณธรรม การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักคุณธรรม ภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร 

สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในความถูก ตองดีงาม สำรวจสถานศึกษาและใหกำลังใจแก

ผูใตบังคับบัญชาท่ีปฏิบัติงานอยางขยัน อดทน ซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติตอครูและบุคลากรในสถานศึกษาอยางเสมอภาคและ

เปนธรรม สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษามีระเบียบวินัย และเปนแบบอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติตน

ดานความซื่อสัตย และความสุจริต สอดคลองกับงานวิจัยของ งานวิจัยของชาญ สีหราช (2542) ที่ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางการปฏิบัติการ ปฏิบัติงานและคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย

พบวา ผูบริหารมีการปฏิบัติการ ปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบดานการครองตน ครองคน และครองงานอยู

ในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับสามารถ อินตามูล (2548, น.110) ไดทําการศึกษาการใชธรรมาภิบาลในการบรหิาร
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ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 5 โดยพบวาการใชธรรมาภิบาลในการ

บริหารตามหลักคุณธรรมในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมาก โดยเฉพาะการที่ผูบริหารสถานศึกษาใช

วาจาสุภาพเหมาะสมและใหเกียรติบุคลากรทุกคน สอดคลองกับงานวิจัยของ กวี เจะหมัด (2558, น.27) เรื่องพฤติ

กรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย

พบวาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนในดานหลักคุณธรรมโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก 

 3. ดานหลักความโปรงใส การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักความโปรงใส ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ี

อาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มี

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือนของครูและบุคคลากรภายในสถานศึกษา ในรูปของคณะกรรมการ

และพรอมเปดเผย การแตงตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลการดำเนินงาน และการวางแผนอัตรากำลังของโรงเรียน 

ประกอบดวยผูแทนของทุกฝาย การจัดกิจกรรมเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา โดยไม

เลือกปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติงานและเปดเผยขอมูลขาวสารของสถานศึกษา ท่ีเปนประโยชน การเปดโอกาสให

บุคลากรสามารถตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติราชการของตนเองใหถูกตองและเปนปจจุบัน สอดคลองกับงานวิจัยของ 

สุชิน เรืองบุญสง (2551) ไดศึกษาเรื ่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา ระดับการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนโดยรวมและรายดานอยู

ในระดับมากทุกดาน ผลการศึกษาของสุจิตรา มีจํารัส (2550, น.54) พบวา ผูบริหารควรมีความซื่อสัตยสุจริตทำงานดวย

ความโปรงใสพรอมรับการตรวจสอบควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาผูปกครอง ครูและ ชุมชน เขามารวมคิด 

รวมทำรวมวางแผน ตลอดจนแตงตั้งคณะทำงานและผูรับผิดชอบการทำงานอยางชัดเจน เผยแพรขอมูลขาวสารการ

ปฏิบัติงานของโรงเรียนแกชุมชนอยางสม่ำเสมอ เชนเดียวกับ การศึกษาของ นิกร นวโชติรส (2550) พบวาสำหรับการ

บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ดานความโปรงใส ผู บริหารและครูตางพอใจที่จะปฏิบัติมากที ่สุดคือใหโรงเร ียนมี

กระบวนการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของ 
4. ดานหลักการมีสวนรวม การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภบิาลของผูบรหิารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานการมีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีการ

เปดโอกาสใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนคณะกรรมการในการกำหนดอัตรากำลัง มีการเปดโอกาสใหครูมสีวนรวม 

ในการคัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการรับฟงความคิดเห็นของ

คณะกรรมการในการวิเคราะหประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีการเปดโอกาสใหครูและ

บุคลากรในสถานศึกษารวมตัดสินใจ ในปญหาสำคัญของสถานศึกษา และมีการเปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดเห็นใน

การประเมินผลการดำเนินงานบุคลากรในสถานศึกษา สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546, น.1) ที ่ไดกำหนด

เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลวาตองมีการวางแผนและดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว การวางแผนมี

สวนรวมใหผูบริหารมีทิศทางในการบริหาร เพราะฉะน้ันผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการวางแผนการบริหาร 

เชนเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการกำหนด
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แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของจุฑามาส นาคปฐม (2559, น78) ไดศึกษา

เรื่อง การบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญอินทาราม เทศบาล

เมืองชลบุรี อยูในระดับมาก เนื่องมาจากการบริหารงานสถานศึกษานี้ผูบริหารไดดำเนินการตามหลักการบริหาร โดยใช

โรงเรียนเปนฐานจึงตองมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีสวนรวมของคณะครู ผูปกครอง และชุมชนตองเปด

โอกาสใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการศึกษาไดมีโอกาสรวมวางแผน กำหนดนโยบาย การดำเนินงาน รวมแสดงความคิดเห็น 

รวมตัดสินใจ สงเสริมใหมีการทำงานเปนทมี เปนการชวยสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษาและชุมชน ซึ่ง

จะนำ ใหองคกรประสบความสำเร็จในการทำงาน หรือมีอุปสรรคในการทำงานนอยลง  

 5. ดานหลักความรับผิดชอบ การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักความรับผิดชอบ ภาพรวมอยูในระดับ

มาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต 1 มีความรับผิดชอบในการวางแผนอัตรากำลัง การแตงตั้งคณะกรรมการการทำงานตางๆ การใหความสำคัญในการ

พัฒนาครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา การใหความสำคญัในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรางขวัญกำลังใจให

ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา การใหความสำคัญในการนำผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของสุนทร ออนวัง (2550) ไดศึกษาเก่ียวกับการ

บริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลในโรงเรียนบานนาปาคาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 พบวา 

การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนบานนาปาคาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ใน

ภาพรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ รินทรรดี พิทักษ (2553, น.40) เรื ่อง พฤติกรรมการบริหาร

สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ในทัศนะของครูสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการอาชีวะศึกษา จังหวัด

สงขลา โดยพบวาผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติตาม หลักธรรมาภิบาล ดานหลักความรับผิดชอบ ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก โดยเฉพาะการเขาใจปญหา ในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพรอมท่ีจะใหความชวยเหลือแกบุคลากรท่ีเกิด

ปญหาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนกลาที่จะยอมรับผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของตนเองและบุคลากรใน

สถานศึกษาและแสดงความรับผิดชอบเมื่อเหตุการณตาง ๆ เกิดข้ึน  
 6. ดานหลักความคุมคา การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักความคุมคา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  

เขต 1 มีการวางแผนการเกลี่ยอัตรากำลังในแตละรายวิชาตามความจำเปนและความเหมาะสม การระดมทรัพยากรมาใช

ในการพัฒนาครูและบุคลากร การมอบหมายภาระงานใหครูและบุคลากร การสนับสนุนใหครูและบุคลากร นำนวัตกรรม

และเทคโนโลยีเขามาใชในการดำเนินงานฝายบุคคลเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว การสนับสนุนใหครูและบุคลากรรวมกัน

ประหยัดพลังงานไดไมดีเทาท่ีควร สอดคลองกับงานวิจัยของ พระปยวัฒน ปยสีโล (จักรแต) (2554) ไดศึกษาเก่ียวกับการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร โดยพบวา บุคลากรและประชาชนมีความคิดเห็นตอ

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมอืงแพร จังหวัดแพร ในดานหลักความคุมคา อยูในระดับปานกลาง คือ 

การใชทรัพยากรอยางจำกัด ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวมและชุมชน มีการรณรงคใหประชาชนประหยัด

ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดอาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ จัดไดมีความเหมาะสมสงางามมีความทันสมัย การใช
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งบประมาณอยางคุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานท่ีชุมชนไดรับและการใชจายทรัพยากรตางๆ ท่ีมีอยูอยางจำกัดไดอยาง

คุมคาและมีประสิทธิภาพ 

 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำแนกตาม วุฒิการศึกษา และประสบการณการทำงาน 

สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

2.1 การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน 

ผลการวิจัยปรากฏเชนน้ีเน่ืองจากวาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหารเปนสิ่งท่ีผูบริหารจะตองยึดถือ

ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 อีกทั้งผูบริหารภายในโรงเรียนทั้งที่มีวุฒิ

การศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรตีางรับรู และยอมรับการบริหารตามหลกัธรรมาภบิาลจากการฝกอบรม 

การเรียนรูดวยตนเอง หรือการศึกษาตอท่ีไดดำเนินการอยางท่ัวถึง และปจจุบันมีระเบียบบริหารสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 

2542 วาดวยการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีจึงมีการจัดอบรมใหแกผูบรหิารสถานศึกษาทุกคน ไมวาจะมีวุฒิการศึกษาใดก็

จะไดรับการอบรมเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล ผูบริหารจึงตองยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ดังน้ัน วุฒิการศึกษาท่ี

แตกตางกันจึงไมมีผลกระทบตอการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรินทรรดี พิทักษ(2553) 

พบวาผูบริหารสถานศึกษาเขาใจปญหาในการปฏิบัติงานและพรอมที่จะใหความชวยเหลอืแกบุคลากรที่เกิดปญหาในการ

ปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของดุจหทัย ครุฑเดชะ (2550) ที่ไดทำการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็นของ

ประชาชนตอการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล: ศึกษากรณีองคการบริหารสวนตำบลหวยกะป อำเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี พบวาเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตำบลหวยกะปพบวา ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกันมีความคิดเห็นตอการ

บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลไมแตกตางกัน สอดคลองกับปาริชาติ เทพอารักษ (2550) ใหความเห็นวาหลัก

ความสำนึกรับผิดชอบ เปนกระบวนการทำงานท่ีชวยเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานใหดียิ่งข้ึน สอดคลองกับงานวิจัย

ของซอหมาด ใบหมาดปนจอ (2553) พบวาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบรหิาร

โรงเรียน จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  

2.2 การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำแนกตามประสบการณการทำงานโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 

1 มีการบริหารงาน และการดูแลเอาใจใส รวมถึงการใหความสำคัญแกครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน 

โดยไมจำกัดวาจะเปนผูท่ีทำงานมาเปนเวลานานมากนอยเพียงใด และการบริหารงานจะมีการมอบหมายงานใหกับครูท่ีมี

ประสบการณในการทำงานนอยกวา 10 ป มีสวนรวมในการทำงานมากกวาครูท่ีมีประสบการณการทำงาน 10-20 ป และ
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มากกวา 20 ป เนื่องจากครูที่มีประสบการณการทำงานนอยกวา 10 ป สามารถใชเทคโนโลยี และยังเปนการฝกฝนการ

ปฏิบัติงานใหเกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้น สวนครูที่มีประสบการณทำงานตั้งแต 10 ปขึ้นไปก็ยังชวยเหลืองานในดานอื่นๆ

อยางเต็มความสามารถมีความรับผิดชอบตองาน ไมมีการเลือกงานที่จะปฏิบัติ จึงเปนผลใหครูที่มีประสบการณทำงาน

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน ซึ่งก็สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของสุนันทา รุงเนียม (2548 , น.136) เรื่องการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาใน

จังหวัดของแกน พบวา บุคลากรที่มีประสบการณในการทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานบุคลากร

โดยรวมไมตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของซอหมาด ใบหมาดปนจอ (2553) พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารโรงเรียนจำแนกตามประสบการณในการทำงานสูงสุดตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมไม

แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของพรรณนา มวงคราม (2550,น.100) พบวา ครูผูสอนท่ีมีประสบการณการในทำงาน

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. จากการวิจัย พบวา การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในดานหลักนิติธรรม และหลักความคุมคา มีคาเฉลี่ย

นอยกวาดานอ่ืน ๆ ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสำคัญเปนพิเศษในเรื่องหลักนิติธรรม และหลักความคุมคา ให

มากที่สุด ผู บริหารควรบริหารโรงเรียนโดยการยึดกฎระเบียบ แนวการปฏิบัติอยางเครงครัด มีการพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยางยุติธรรม และเสมอภาคในทุกเรื่อง และผูบริหารควรใหครูมีสวนรวมในการ กำหนด

กฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ที่ใชปฏิบัติในโรงเรียน พรอมทั้งมีการประชุมชี้แจงใหครูไดเขาใจตรงกัน สวนดานหลัก

ความคุมคา ผูบริหารรณรงคใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน และใชทรัพยากรอยาง

ประหยัด และผูบริหารควรควบคุม ดูแล บำรุงรักษา และซอมแซมอาคารสถานท่ีใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดอยางตอเน่ือง  

2. จากการวิจัย พบวา การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ขาราชการครูที่มีประสบการณการทำงานตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลของผูบริการสถานศึกษาไมตางกัน เพราะ ประสบการณการทำงานที่ตางกันของ

ขาราชการครูไมมีผลตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สวนใหญแลวครูจะดูที่ผลการกระทำและความประพฤติ

ของผูบริหารเปนสำคัญ ทั้งดานหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ 

หลักความคุมคา ในการบริหารงานบุคคล ดังนั้นระดับการศึกษาที่ตางกันของขาราชการครูจึงไมมีผลตอความคิดเห็นใน

การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการทำวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในจังหวัดอ่ืน 

เพ่ือนำผลการวิจัยมาเปรียบเทียบปรับปรุง และนำไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
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 2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษาดานหลักนิติธรรม และดานหลักความคุมคา 
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