
 
 

การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา  
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน* 

ณฐา โฆษติภาณุสิร*ิ* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจยัครั้งนี้มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการน าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศกึษา 

ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในการน าหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้
คือ บุคลากรส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ข้าราชการ  
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลกูจ้างช่ัวคราว และจ้างเหมาบริการ จ านวน 140 คน จากประชากรทั้งสิ้น 212 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีอายุแตกต่างกันส่งผลต่อการน าหลักธรรมภิบาลไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 ส่วนเพศ ระดับการศึกษา และผูป้ฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการน าหลกัธรรมภบิาล
ไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ก าหนดไว้ จากการวจิัยกระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนษุย์ท้ัง 5 ด้าน ส่งผลต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้
ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ และผลการวิจัยพบว่า 
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่เปน็ไปตามสมมติฐานการวิจยัที่ก าหนดไว ้ส่วนปัญหาและอุปสรรค 
ได้แก่ หน่วยงานวางแผนบริหารอตัราก าลังไมส่อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอตัราก าลังไมเ่หมาะสมกับภารกจิงาน 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์มีหลายฉบับ ไม่มีความชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขเพิ่มเติมอยู่บ่อยครั้ง แผนพัฒนา
บุคลากรขาดความต่อเนื่อง ไม่สอดคล้องกับต าแหน่งงานหรือสายงานของบุคลากรและมีช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม หน่วยงานไม่ยึด
หลักเกณฑ์ที่แท้จริง ใช้ระบบอาวุโส และแนวปฏิบัติในการด าเนินการทางวินัยไม่มคีวามโปร่งใส มีการเลือกปฏิบัติในการ
ด าเนินการทางวินัย ข้อเสนอและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง ได้แก ่หน่วยงานควรวิเคราะห์และวางแผนข้อมูลเกีย่วกับ
อัตราก าลังตามความเป็นจริง ใช้หลักคุณธรรมและหลักความโปร่งใสมาใช้ในการด าเนินงาน ควรวางแผนการพัฒนาบุคลากรไว้
ล่วงหน้าเพื่อให้บุคลากรเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วม ควรประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละคน  

ค าส าคัญ : หลักธรรมาภิบาล การบริหารงานทรัพยากรมนษุย์ ส านักพฒันาระบบบริหารงานบคุคลและนิติการ 
 * บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา  
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

บทน า 

รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รฐัจัดท ายุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นเปา้หมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยการจัดตั้งของรัฐบาลได้ก าหนด
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580, 2561) ภายใต้วิสัยทัศน์ของ
ประเทศที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือคตพิจน์ประจ าชาต ิ“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขดีความสามารถในการแข่งขันในการผลติและบริการที่หลากหลาย
บนฐานของเทคโนโลยสีมยัใหม่และนวัตกรรม มีรายได้สูงอยู่ในกลุม่ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมคีุณภาพ มีความสุข อยู่ดี 
กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปน็ธรรม เพื่อใหส้ามารถยกระดบัการพัฒนาใหบ้รรลุวิสยัทัศนต์ามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
จึงก าหนดยทุธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ 6 ยทุธศาสตร์ โดยุทธศาสตร์ที่ 6 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคญัคือ เพื่อปรับเปลีย่น
ภาครัฐที่ยดึหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนส์่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐทีท่ าหน้าที่ในการก ากับหรือในการใหบ้ริการในระบบเศรษฐกิจที่มกีารแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง 
ยึดหลักธรรมภบิาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสมัฤทธิแ์ละผลประโยชน์สว่นรวม มคีวามทันสมยั และพร้อมทีจ่ะปรบัตัว
ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมลูขนาดใหญ่ ระบบการท างาน
ที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกัน
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 
โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับ
การทุจริตประพฤตมิิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าทีจ่ าเป็น มคีวามทันสมยั มีความเป็นสากล 
มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอื้อต่อการพฒันา โดยมีารอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559, หน้า 18) ในปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) ระบุว่า การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และการสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย ภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งในด้านการบริหารงานและบุคลากร ในส่วนการบริหารจัดการภาครัฐต้องมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ 
ตรวจสอบได้อยา่งเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผดิชอบอย่างเหมาะสม  

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ส าคญัขององค์การในการขับเคลื่อนนโยบาย ภารกิจ ของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบคุลากรของภาครัฐต้องปฏิบัติงานโดยยดึมั่นในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ไมย่อมโอนออ่นตามอิทธิพลใดๆ 
และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน แม้ว่าจะมีระเบียบ หลักเกณฑ์ กฎหมายต่างๆ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ แต่ก็ยังพบว่ามีบุคลากรภาครัฐบางสว่นใช้ต าแหนง่หน้าทีเ่พื่อหาผลประโยชน์ใหต้นเอง
และพวกพ้อง ดังนั้น การบริหารงานบุคคลภาครัฐต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มภีารกิจเกี่ยวกับการจัดและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ คือ ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  

ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรในส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิตกิาร จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาการน า
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ โดยเป็นการศึกษา
แนวทาง วิธีการ ปญัหาและอุปสรรคของการน าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิารงานทรัพยากรมนษุย์ เพื่อหาข้อเสนอแนะ
ส าหรับการปรับปรุงแนวทางในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของส านักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและนิติการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป  

ค าถามของการวิจัย 
1. ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนติิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน น าหลกัธรรมาภบิาล

มาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ อย่างไร 
2. ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนติิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน น าหลกัธรรมาภบิาล

มาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับใด 
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3. ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนติิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานน าหลกัธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ มีปัญหาและอุปสรรคอะไร 

4. ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบคุคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแนวทาง
การพัฒนาปรับปรุงน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการแก้ปัญหาและอปุสรรคอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการน าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิารงานทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา ส านักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและนิติการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา 
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ : 
กรณีศึกษา ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนติิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนติิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีแตกต่างกนั จะมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนษุย์ แตกต่างกัน 
 2. กระบวนการบรหิารงานทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อการน าหลักธรรมภิบาลไปใช้ในการปฏิบตัิงาน 
 3. ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบคุคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
น าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับมาก 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่อง การน าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ : กรณศีึกษา 

ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ( Independent 
Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี ้

       ตัวแปรอิสระ                                              ตัวแปรตาม 
        (Independent Variables)                                                     (Dependent Variables) 

 

        

 

 

 

 

 
 

กระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนษุย์ของ 
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. การวิเคราะหแ์ละวางแผนอัตราก าลัง 
2. การสรรหา บรรจ ุแต่งต้ัง โอน ย้าย 
3. การพัฒนาบุคลากร 
4. การประเมินผลประสิทธภิาพการปฏิบัตงิาน 
5. วินัยและการรักษาวินยั 

หลักธรรมาภิบาล 6 ดา้น 
1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปร่งใส 
4. หลักการมีส่วนร่วม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุ้มค่า 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. 2542 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ผู้ปฏิบัติงาน 
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ค านิยามตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการที่น ามาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนษุย์ของส านกัพัฒนาระบบบริหารงาน

บุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งต้องเป็นไปด้วยความชอบธรรมของกฎหมาย มีคุณธรรม 
มีความโปร่งใส และการมสี่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความรับผดิชอบ รวมถึงมีประสิทธิภาพและประสิทธผิลเกิดความคุ้มค่า 

หลักนิติธรรม หมายถึง กระบวนการบริหารงานของบุคลากรส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่มีความชัดเจนบนพื้นฐานของ
ความเสมอภาค ความถูกต้อง และความยุติธรรม 

หลักคุณธรรม หมายถึง หลักปฏิบตัิในการด าเนินการของบุคลากร รวมถึงการปฏิบัติงานของส านักพัฒนาระบบ
บริหารงานบคุคลและนติิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ยดึมั่นในความถูกต้อง ดีงาม มศีีลธรรม จริยธรรม  
 หลักความโปร่งใส หมายถึง หลักความถูกต้องในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีความชัดเจนของส านักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและนิติการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถตรวจสอบได ้
 หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการรับรู้ แสดงความคิดเห็น การท างานร่วมกันทั้งสองฝ่ายระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรของส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 หลักความรับผิดชอบ หมายถึง ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดความผิดพลาด
สามารถช้ีแจงถึงสาเหตุและหาทางแนวแก้ไขความผิดพลาดนั้นได้อย่างชัดเจน  

หลักความคุม้ค่า หมายถึง การเลือกใช้วิธีการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของส านักพัฒนาระบบบรหิารงาน
บุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เป็นไปอย่างคุ้มค่า เหมาะสม รวดเร็ว และมคีุณภาพ            
 การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การบริหารงานในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
ที่เกี่ยวข้องกับคน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการวิเคราะห์และการวางแผนอัตราก าลัง ด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย 
ด้านการพัฒนาบุคลากร ดา้นการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน และด้านวินยัและการรักษาวินัย 
 การวิเคราะห์และการวางแผนอตัราก าลัง หมายถึง การศึกษาวเิคราะห์จดัท าหลักเกณฑ์ การวางแผนบรหิารอัตราก าลัง 
และการก าหนดต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง และการด าเนินการเกี่ยวกับมาตรการยุทธศาสตร์การปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ 
ของส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย หมายถึง การศึกษาวิเคราะหจ์ัดท าหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และด าเนินการ
บริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับที่องค์การกลางก าหนดและนโยบายรัฐบาล 
 การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์จัดท าข้อเสนอตามนโยบายรัฐในการบริหารงาน ด าเนินงานส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน พัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และแนวปฏิบตัิการบริหารงาน จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           
 การประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ 
แนวปฏิบัติที่ก่ึยวข้อง เพื่อด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ด้านการสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
งานเลื่อนขั้นเงินเดือน งานจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า เงินประจ าต าแหน่ง เงินวิทยฐานะ งานทะเบียนประวัติ 
สวัสดิการและแรงจูงใจ และงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วินัยและการรักษาวินัย หมายถึง การด าเนินการทางวินัย สืบสวน สอบสวนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
และจัดท าแผนป้องกันกระท าผิดทางวินัย รวมทั้งจัดท าคู่มือการด าเนินการทางวินัยและมาตรฐานการลงโทษเป็นแนวปฏิบัติ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การน าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิารงานทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา ส านักพัฒนาระบบ

บริหารงานบคุคลและนิตกิาร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการวิจัยเชิงปรมิาณ และใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ  
ด้วยแบบสอบถามทีจ่ัดท าขึ้นโดยผูว้ิจัย มีวิธีด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี ้
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร คือ บุคลากรส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ านวน 212 คน  ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลกูจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว และจ้างเหมาบริการ  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว และจ้างเหมาบริการ 
จ านวน 138 คน ซึ่งท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย ใช้สูตรการค านวณเพื่อ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (อ้างถึงในเฉลิมพล  ศรีหงษ์, 2561, หน้า 65) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % 
โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5 % จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 138 คน ดังนั้น เพื่อให้ผลการวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเท่ากับ 140 คน แทน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคดิและผลการวจิัยที่
เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
และนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล โดยมลีักษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบั  
เกณฑ์การวัดความคิดเห็นในการตอบค าถามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ใช้มาตราวัด 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท 

Likert 1987 (อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2541) 
   ระดับคะแนน      ความหมาย 
          5   เห็นด้วยมากที่สุด 
          4   เห็นด้วยมาก 
          3   เห็นด้วยปานกลาง 
          2   เห็นด้วยน้อย 
          1   เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
 เกณฑ์ในการแปลผลระดับค่าเฉลี่ยในการตอบค าถามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 (สมโภชน์ อเนกสุข, 2552, หน้า 5) 
       ค่าเฉลี่ย            ความหมาย 
 4.21 – 5.00  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
            3.41 – 4.20  อยู่ในระดับมาก 
         2.61 – 3.40  อยู่ในระดับปานกลาง 
 1.81 – 2.60  อยู่ในระดับน้อย 
       1.00 – 1.80  อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค แนวทางการพัฒนาปรบัปรุงในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การทดสอบเคร่ืองมือ 
 การหาความเที่ยงตรง (Validity)  
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบเนื้อหาและโครงสร้างแบบสอบถาม 
และปรับปรุงส านวนภาษาที่ใช้ให้มีความชัดเจนเหมาะสม จากนั้นด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

การหาความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของส านักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรในหน่วยงาน
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ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกบักลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน ามาทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น ด้วยการหาคา่สัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการครอนบาช (อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2533, หน้า 125-126) ได้ความเช่ือมั่น 0.873 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและเก็บแบบสอบถามคืน โดยมีการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง
ของแบบสอบถาม ไดร้ับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 140 ชุด คดิเป็นร้อยละ 100  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูป SPSS (Statistical 
Package For Social Science) ดังนี ้
 1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อใช้บรรยายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 2. สถิตเิชิงอนุมาน (Inferenteial statistics) ใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย Independent Samples t test                       
และ f-test (One-Way ANOVA)  
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การน าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิารงานทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา ส านักพัฒนาระบบ
บริหารงานบคุคลและนิตกิาร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคก์ารวิจัยไดด้ังต่อไปนี ้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา           
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 จากผลการศึกษา การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูได้ดังต่อไปนี ้
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปจัจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 140 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 70.7 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4 และส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
และนติิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ด้านการวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง มีคา่เฉลี่ยเทา่กับ 3.55 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.933 โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ดา้นการสรรหา บรรจ ุแต่งตั้ง โอน ยา้ย มีค่าเฉลีย่เทา่กับ 3.62 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.994 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนาบุคลากร มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15        
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.981 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.999 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านวินยัและการรักษาวินัย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.603 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.990 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลกัธรรมภบิาล พบว่า ด้านหลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.995 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านหลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.473 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.000 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ด้านหลกัความโปร่งใส มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.916 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ดา้นหลักการมสี่วนร่วม มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.04 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.077 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ด้านหลักความรับผิดชอบ มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.357 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กับ 0.900 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
และด้านหลักความคุ้มค่า มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.397 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.963 โดยภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ : 
กรณีศึกษา ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
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 จากผลการศึกษา ผู้วิจยัได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษยข์องผูต้อบแบบสอบถาม  โดยสรุปเป็นประเด็นได้ดงัต่อไปนี ้
 1. ด้านการวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง หน่วยงานวางแผนบริหารอัตราก าลังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและอตัราก าลังไมเ่หมาะสมกับภารกิจงาน ท าให้ภารกิจงานของแต่ละกลุม่งานมีความซ้ าซ้อนกัน  

2. ด้านการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย กฎระเบยีบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์มีหลายฉบับ ไม่มคีวามชัดเจน     
มีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขเพิ่มเติมอยู่บ่อยครั้ง กระบวนการแต่ละกระบวนการมขีั้นตอนวิธีการและระยะเวลาที่ยาวนาน  

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากรขาดความต่อเนื่อง ไม่สอดคล้องกับต าแหน่งงานหรือสายงาน
ของบุคลากรและมีช่วงเวลาทีไ่ม่เหมาะสม  
 4. ด้านการประเมนิผลประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน หน่วยงานไม่ยึดหลักเกณฑ์ที่แท้จริง ไม่ยึดหลักความสามารถ 
ใช้ระบบอาวุโส เลือกปฏิบตัิ ใช้วิธีการที่ไมเ่หมาะสมกับหน่วยงาน  
 5. ด้านวินัยและการรักษาวินัย หน่วยงานไม่มีการช้ีแจงหรือให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องวินัยและการรักษาวินัย 
แนวปฏิบัติในการด าเนินการทางวนิัยไม่มคีวามโปร่งใส มีการเลือกปฏิบัติในการด าเนินการทางวินัย  
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา ส านกัพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
 จากผลการศึกษา ผู้วิจยัได้รวบรวมข้อเสนอและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้  
ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษยข์องผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี ้
 1. ด้านการวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง  หน่วยงานควรวิเคราะห์และวางแผนข้อมูลเกี่ยวกับอัตราก าลัง
ตามความเป็นจริง รวมทั้งส ารวจความต้องการด้านอัตราก าลังอย่างสม่ าเสมอ 
 2. ด้านการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย  หน่วยงานควรใช้หลักคณุธรรมและหลักความโปร่งใสมาใช้ในการด าเนินงาน 
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ควรมีการประชุมช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติทราบ ลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การด าเนินงานลง  
 3. ด้านการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานควรวางแผนการพัฒนาบุคลากรไว้ล่วงหน้า เพื่อให้บุคลากรเตรียมความพร้อม
ในการเข้าร่วม อีกทั้งต้องจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามต าแหน่งงานหรือสายงานของบุคลากร  
 4. ด้านการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  หน่วยงานควรยึดหลักคณุธรรม มุ่งเน้นการประเมินผล
จากผลสัมฤทธิ์ของานท่ีเกิดขึ้นจริงของแต่ละคน  
 5. ด้านวินัยและการรักษาวินัย ผู้บริหารควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับกฎระเบียบและบุคลากร ก าหนดแนวปฏิบัติ   
ในการด าเนินการทางวินัย  

อภิปรายผลการวิจัย 
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่แตกต่างกัน จะมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ แตกต่างกัน 
 การวิจัยเรื่อง การน าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิารงานทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา ส านักพัฒนาระบบ
บริหารงานบคุคลและนติิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยไดต้ั้งสมมตฐิานและจากการทดสอบสมมติฐาน
สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถติิที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบ          
ความแตกต่างของการน าหลักธรรมภิบาลไปใช้ ในการบริหารงานทรพัยากรมนุษย ์จ าแนกตามเพศ 
การทดสอบ  t test 
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การน าหลกัธรรมภิบาลไปใช ้

          ชาย                         หญิง 
       (n = 41)                   ( n = 99 ) t    Sig. 

   x   S.D. 
      x       S.D.   

การน าหลกัธรรมภิบาลไปใช้  3.458 0.900    3.365    0.763 0.981 0.324 
รวม  3.458 0.900    3.365  0.763   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางพบว่า เพศทีแ่ตกต่างกันมกีารน าหลักธรรมภิบาลไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ไม่แตกต่างกัน 
อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 แสดงว่าเพศไม่ส่งผลตอ่การน าหลักธรรมภบิาลไปใช้ในการบริหารงานทรพัยากรมนษุย์ 
สามารถอภิปรายได้ว่า ในปัจจุบนัความแตกต่างระหวา่งเพศลดลง ไม่ว่าเพศใดกม็ีการน าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเพศเป็นเรื่องที่เกีย่วข้องกับความทะเยอทะยานของบุคคล และความต้องการดา้นต่างๆ  เพศหญิงมีความอดทน
ท างานที่ใช้ความละเอียดอ่อนมากกว่าเพศชาย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับงานที่ท าด้วยว่าเป็นงานลักษณะใด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วิโรจน์ คงเทพ (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภสัรีญา  บัวเกต ุ(2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง การรบัรู้ของครูต่อการบรหิารงบประมาณ
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บรหิารโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ครูที่มีเพศแตกต่างกันมีการ
รับรู้ต่อการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถติิที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบ    
ความแตกต่างของการน าหลักธรรมภิบาลไปใช้ในการบริหารงานทรพัยากรมนุษย์ จ าแนกตามอาย ุ
การทดสอบ  One-way ANOVA หรือ f test 

 
  อาย ุ

อายุมีผลต่อการน าหลกัธรรมภบิาลไปใช้ 

x  S.D. f Sig. 

21-30 ปี 3.712 0.695 6.029 
 
 
 

0.001* 

31-40 ปี 3.564 0.727  
41-50 ปี 
51-60 ปี 

2.916 
3.198 

0.872 
0.794 

 

 3.339 0.803   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางพบว่า อายุทีแ่ตกต่างกันมกีารน าหลักธรรมภิบาลไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน    
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าอายุส่งผลต่อการน าหลักธรรมภิบาลไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 
สามารถอภิปรายได้ว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกันจะมีการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน 
ทั้งนี้บุคคลที่มีอายุต่างกัน แต่ปฏิบัตงิานในลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกนั อาจจะมีการน าหลักธรรมภิบาลไปใช้ในการบรหิารงาน
ทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกนั และอายุเกี่ยวข้องกับประสบการณใ์นการท างาน ผู้ที่มีอายมุากจะมีประสบการณ์ในการท างานและ
มีประสบการณ์ในการแกไ้ขปญัหาที่เกิดขึ้นไดด้ีกว่าผู้ที่มีอายุน้อย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะงานและสถานการณใ์นการท างานดว้ย 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์ คงเทพ (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพทัลุง ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมแตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อริยะวรรณ พิมภา (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บรหิารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อการ
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บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารของบุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารในภาพรวม และรายด้านหลักนติิธรรม ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักความคุ้มค่า แตกต่างกนั  
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบ   
ความแตกต่างของการน าหลักธรรมภิบาลไปใช้ในการบริหารงานทรพัยากรมนุษย ์จ าแนกตามระดับการศึกษา 
การทดสอบ  One-way ANOVA หรือ f test 

 
  ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษามีผลต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ 

x  S.D. f Sig. 

ต่ ากวา่ปริญญาตรี 3.631 0.712 2.270 0.083 

ปริญญาตรี 3.439 0.761   
ปริญญาโท 3.258 0.858   
ปริญญาเอก 2.250 1.532   

 3.392 0.803   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมกีารน าหลักธรรมภิบาลไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ไม่แตกต่างกัน 
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  แสดงว่าระดับการศึกษาไม่ส่งผลต่อการน าหลักธรรมภิบาลไปใช้ในการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ สามารถอภิปรายไดว้่า ระดับการศึกษาไม่แสดงถึงความแตกต่างในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบรหิารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับใดก็น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับทัศนคติของและงานท่ีบคุคลนั้นปฏิบตัิว่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระมหาชินวัฒน์ ธมมเสฏโฐ (หาญกุล) (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   
ที่มวีุฒิการศึกษาแตกตา่งกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบ     
ความแตกต่างของการน าหลักธรรมภิบาลไปใช้ในการบริหารงานทรพัยากรมนุษย ์จ าแนกตามผู้ปฏิบติังาน 
การทดสอบ  One-way ANOVA หรือ f test 

 
    ผู้ปฏิบัติงาน 

ผู้ปฏิบัติงานมีผลต่อการน าหลักธรรมภิบาลไปใช้ 

x  
S.D. f Sig. 

ข้าราชการ 3.355 0.781 2.257 0.066 
พนักงานราชการ 3.500 0.551   
ลูกจ้างประจ า 2.972 1.153  
ลูกจ้างชั่วคราว 3.416 0.690   
จ้างเหมาด าเนินงาน 3.994 0.698   

 3.392 0.803   
 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางพบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่แตกตา่งกันมกีารน าหลักธรรมภิบาลไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษยไ์ม่แตกต่างกัน 
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าผู้ปฏิบัติงานไม่ส่งผลต่อการน าหลักธรรมภิบาลไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 
สามารถอภิปรายได้ว่า บคุลากรของส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ มีการน าหลักธรรมภิบาลไปใช้ในการบรหิารงาน
ทรัพยากรมนุษย์เหมือนกัน เนื่องจากมีการก าหนดลักษณะงานที่คล้ายกัน จึงส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานทุกต าแหน่งมีการน าหลักธรรมภิบาล
ไปใช้ในการบรหิารงานทรัพยากรมนษุย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภสัรีญา  บัวเกตุ (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้ของครูต่อ
การบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า งานทีค่รูรับผิดชอบ
และระดับวิทยฐานะของครูที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลม่แตกต่างกนั 
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 สรุปสมมติฐานข้อที่ 1 เพศ ระดับการศึกษา และผู้ปฏิบตัิงานของบุคลากรส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
และนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่แตกต่างกันจะมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษยไ์ม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว ้
ส่วนอายุของบุคลากรส านกัพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานที่แตกต่างกนั 
จะมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษยแ์ตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยทีก่ าหนดไว ้ 
สมมติฐานข้อที่ 2 กระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ส่งผลต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใชใ้นการปฏิบัติงาน 
ตารางที่ 5 กระบวนการบริหารงานทรพัยากรมนุษย์ ส่งผลต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
 แหล่งความแปรปรวน SS df MS f Sig. 
ด้านการวิเคราะห์และ ระหว่างกลุ่ม 59.057 10 5.906 24.826 0.000* 
การวางแผนอัตราก าลัง ภายในกลุ่ม 30.687 129 0.238   
 รวม 89.745 139    
ด้านการสรรหา บรรจ ุ ระหว่างกลุ่ม 54.147 11 4.922 17.700 0.000* 
แต่งตั้ง โอน ยา้ย     ภายในกลุ่ม 35.598 128 0.278   
 รวม 89.745 139    
ด้านการพัฒนา ระหว่างกลุ่ม 49.854 12 4.155 13.227 0.000* 
บุคลากร ภายในกลุ่ม 39.891 127 0.314   
 รวม 89.745 139    
ด้านการประเมินผล ระหว่างกลุ่ม 68.158 11 6.196 36.742 0.000* 
ประสทิธิภาพการปฏบิัติงาน ภายในกลุ่ม 321.586 128 0.169   
 รวม 89.745 139    
ด้านวินัยและ ระหว่างกลุ่ม 63.373 11 5.761 27.963 0.000* 
การรักษาวินัย ภายในกลุ่ม 26.372 128 0.206   
 รวม 89.745 139    

 จากตารางพบว่า กระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ด้านการวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังส่งผลต่อการน า
หลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 แสดงวา่การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังส่งผล
ต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถอภิปรายได้ว่า ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการมีการ
วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังตามกฎหมาย กฎระเบียบ และยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และมีการวิเคราะห์
และวางแผนอัตราก าลัง ด้วยความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญศรี  แสงศร ี(2557) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารปูแบบการบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพื้นท่ี
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง ผลการศึกษาพบว่า สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานบุคคลด้านการวิเคราะห์และการวางแผน และเป็นไปตามแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561, หน้า 4-7) 
ได้กล่าวสรุปวา่ การวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกระบวนการทางสติปญัญาที่พิจารณาก าหนดแนวทางปฏบิัติงาน มีการตัดสินใจ
ตามวัตถุประสงค์และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลพินิจ ดังนั้น การวางแผนก าลังคนในภาครัฐ จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ขององค์การกลางที่ท าหน้าท่ีวางแผนก าลังคนของประเทศ 
 กระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ด้านการสรรหา บรรจ ุแต่งตั้ง โอน ย้าย ส่งผลต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ส่งผลต่อการน าหลักธรรมาภบิาล
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถอภิปรายได้ว่า ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการมีระบบการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
โอน ย้าย อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ บุญศรี  แสงศร ี
(2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่ภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลการศึกษาพบว่า สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
บุคคลด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และเป็นไปตามแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561, หน้า 4-7) ได้กล่าว
สรุปว่า การสรรหาบุคคล คือ กระบวนการแสวงหา การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือกบุคคลเพื่อการบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างอยู่ เพื่อให้การบริหารและการปฏบิัติงานบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 กระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนษุย์ด้านการพัฒนาบุคลากร ส่งผลต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 แสดงวา่การพัฒนาบคุลากรส่งผลต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
สามารถอภิปรายได้ว่า ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการมีการพัฒนาบุคลากรที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมี
แผนพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรที่คุม้ค่าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย งบประมาณ และระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญศรี  แสงศร ี(2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารปูแบบการบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
สถานศกึษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง ผลการศึกษาพบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช้หลักธรรมาภบิาล
ในการบริหารงานบุคคล ด้านการพัฒนาบุคลากร และเป็นไปตามแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561, หน้า 4-7)      
ได้กลา่วสรปุว่า การฝึกอบรมและพัฒนาเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพัฒนาบุคคลในขณะปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยดั และท าให้การท างานของบุคคลนั้นๆ เป็นไปด้วยความพึงพอใจ
 กระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนษุย์ด้านการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการน าหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏบิัติงานส่งผลต่อการ
น าหลักธรรมาภบิาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถอภิปรายได้ว่า ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนติิการมีการ
ประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดด้วยความถูกตอ้งและเปน็ประโยชน์กับบุคลากร ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บญุศรี  แสงศร ี(2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพฒันารูปแบบการบริหารงานบคุคลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลการศึกษาพบว่า สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลด้านการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เป็นไปตามแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล 
(2561, หน้า 4-7) ได้กล่าวสรุปว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ ระบบการประเมินผลตัวบุคคล อันเนื่องมาจากผลการปฏิบตัิงาน
โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีต่างๆ อย่างปราศจากอคติ โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานการท างาน รวมทั้ง
การประเมินคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อการท างาน 
 กระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ด้านวินัยและการรักษาวินัย ส่งผลต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าวินัยและการรักษาวินัยส่งผลต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
สามารถอภิปรายได้ว่า ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการมีการด าเนินการทางวินัยบนพื้นฐานความถูกต้อง       
มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจต่อการปฏิบตัิงาน สามารถช้ีแจงถึงสาเหตุหรือแนวทางแก้ไขท่ีเกี่ยวข้องกับวินัยและการ
รักษาวินัยของหน่วยงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญศรี  แสงศร ี(2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานบุคคลโดยใช้หลักธรรมาภบิาลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ผลการศึกษาพบว่า 
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลด้านวินัยและการรักษาวินัย  เป็นไปตาม
แนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561, หน้า 4-7) ได้กลา่วสรปุว่า วินัยเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคญัมากที่องค์การจะต้องมี
กฎเกณฑ์ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติและการปฏิบัติงานในองค์การเป็น
หลักเกณฑ์ให้ผู้ปฏิบัติงานรู้ถึงนโยบายขององค์การ  
 สรุปสมมติฐานข้อที่ 2 ด้านการวิเคราะห์และการวางแผนอัตราก าลงั ด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย    
ดา้นการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านวินัยและการรักษาวนิัย ส่งผลต่อการน า
หลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้  
สมมติฐานข้อที่ 3 ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานการน าหลกัธรรมภบิาลไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางพบว่า ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน     
น าหลักธรรมาภบิาลไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ 3.393         
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.975 จึงปฏิเสธสมมติฐานทีว่่า ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดบัมาก ทั้งนี้อาจ
เพราะบุคลากรในองค์กรยังขาดการมีส่วนร่วม ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงาน 
อีกทั้งยังมีการใช้ระบบอุปถัมป์ในการบริหารงาน ท าให้การได้มาของบุคลากรในบางครั้งไม่ตรงกับงานท่ีต้องรับผิดชอบ 
เมื่อบุคลากรไม่มีความถนัดในงานก็จะเกิดความไม่รับผิดชอบ เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ท าให้ไม่มีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างกันเกิดขึ้น จึงท าให้บุคลากรของส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 สรปุสมมตฐิานข้อที่ 3 ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนติิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสมมติฐานการวิจัยก าหนดไว้ว่า 
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษยอ์ยู่ในระดับมาก จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว ้ 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา ส านักพัฒนา
ระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีข้อเสนอแนะดังตอ่ไปนี้ 
 1. ด้านการวิเคราะห์และวางแผนอตัราก าลัง ควรมกีารวางแผนและการวิเคราะห์ข้อมลูตามความเป็นจริงเพื่อให้รู้ถึง
ปัญหาและแนวทางแก้ไขและมีการส ารวจความต้องการด้านอัตราก าลังอย่างสม่ าเสมอ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
วางแผนอัตราก าลัง เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อน าไปสู่แผนอัตราก าลังท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. ด้านการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย ควรน าหลักคุณธรรมและหลักความโปร่งใสมาใช้ในกระบวนการสรรหา
อย่างเป็นรูปธรรม ยึดหลักความสามารถเป็นหลักและให้ความส าคญักับบุคลากรในองค์การ และสรา้งความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากรกับผู้บังคับบัญชา  
 3. ด้านการพัฒนาบุคลากร สร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่บุคลากร มีการจัดฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอในหลักสูตร
ที่ทันสมัย พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลหลังการอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองของบุคลากร  
 4. ด้านการประเมินผลประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน ควรยึดหลักคณุธรรม มุ่งเน้นการประเมินผลจากผลสมัฤทธิ์ของงาน
ที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละคน มีการปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์การประเมินหรอืตัวช้ีวัดให้มีประสิทธิผล มีความชัดเจน และทันสมัย   
 5. ด้านวนิัยและการรักษาวนิัย ควรมีการจดัอบรมใหค้วามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัระเบยีบวินัย จัดท าคู่มือแนวทางการ
ปฏิบัติตามระเบียบวินัย และมหีนว่ยงานตรวจสอบควบคุมในองค์การ  

       การน าหลักธรรมภิบาลไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ x  S.D. แปลผล 

หลักนิติธรรม 3.520 0.995 มาก 

หลักคุณธรรม 3.473 1.000 มาก 
หลักความโปร่งใส 3.570 0.916 มาก 
หลักการมีส่วนร่วม 3.040 1.077 ปานกลาง 
หลักความรับผิดชอบ 3.357 0.900 ปานกลาง 
หลักความคุ้มค่า 3.397 0.963 ปานกลาง 
                    รวม 3.393 0.975 ปานกลาง 
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ข้อเสนอะแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาเรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา ส านักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นในการท าวิจยัครั้งต่อไปดังต่อไปนี ้
 1. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการน าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของส านักพัฒนา
ระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของ
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ระหว่างหนว่ยงาน 
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