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บทคัดย่อ  
 

 การวิจัยนี้มีวัตุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการ ปัญหาและอุปสรรคการ แนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคและพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม การวิจัยสนามนั้น 
ผู้วิจัยไดเ้ก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน ผลการวิจยัพบว่า หลกัธรรมาภิบาล
ถือเป็นหลักส าคัญท่ีจะใช้เป็นแนวปฏิบัติ เพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการตอบสนอง 
และความเสมอภาค เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่มี
ความชัดเจนและมีมาตรฐาน มีความเป็นกลางและเสมอภาคต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเท่าเทียม อีกท้ังเพ่ือให้บุคลากรมีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
ปัญหาและอุปสรรค คือ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งกฎหมาย 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และมีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน ส าหรับข้อเสนอแนะและแนวทาง การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคคือ สร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากร ปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ิมอัตราก าลังให้มี
จ านวนเพียงพอกับปริมาณงาน และต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรมากข้ึน 
รวมไปถึงควรมีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานที่เป็นมาตรฐาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าหน้าที่และ
ผู้รับบริการต่อไป 
 
ค าส าคัญ: หลักธรรมาภิบาล, การบริหารงาน, ส านักงาน ก.ค.ศ. 
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บทน า   
 หน่วยงานของรัฐหลายภาคส่วนมีการน าเอาหลักธรรมมาภิบาลมาปรับใช้ในการบริหารงาน 
ซึ่งรัฐธรรมูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับหลักธรรมภิบาล ในหมวด 6 
แนวนโยบายแห่งรัฐ ตามมาตรา 65 ระบุว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และการก าหนดให้รัฐมีหน้าที่
ต่อประชาชนเช่นเดียวกับการให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐ การวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพ่ือมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลเข้ามามีอ านาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อ านาจตามอ าเภอใจ และการก าหนด
มาตรการป้องกันและบริหารจัดการวิกฤติการณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนได้
ก าหนดกลไกอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นการยืนยันว่า ถึงแม้จะมีรัฐธรรมนูญที่ไม่ว่าจะกี่ฉบับ หลักธรรมาภิบาลยังคง
ปรากฏให้เห็น จึงถือได้ว่าหลักธรรมาภิบาล เป็นหลักส าคัญที่จะน าไปใช้ในการบริหารงานภาครัฐ 
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการ
ปฎิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอในปัจจุบัน การน าเอา
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินของไทยถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ เป็นแนวทางในการก ากับดูแล สามารถด าเนินการด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมและยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก รวมทั้งต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทั้งคนเก่ง คนดี มีจริยธรรม และ
ประพฤติตนต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมี
ความรับผิดชอบ และบุคลากรในองค์การต้องมีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ และแนวคิดเรื่อง “ธรรมาภิบาล” มีบทบาทอย่างมากต่อ
หน่วยงานภายในประเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน จึงถือไดว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป
นมิติใหมของการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างแทจริง  

 ส าหรับธรรมภิบาลในประเทศไทย ส านักงาน ก.พ.ร. อธิบายว่า หลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ประกอบด้วย  10 หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ/
สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลักนิติธรรม (Rule 
of Law) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ 
(Participation/Consensus Oriented) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) และหลัก
คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GG 
Framework) ทั้ง 4 หลักการส าคัญ และ 10 หลักการย่อย มีดังนี้ 

1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย 
       1.1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
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        1.2) ประสิทธิผล (Effectiveness) 
       1.3) การตอบสนอง (Responsiveness)  

2) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย 
                2.1) ภาระรับผดิชอบ/สามารถตรวจสอบได้  (Accountability) 
                2.2) เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) 
          2.3) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
     2.4) ความเสมอภาค (Equity)  
  3) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย 
       3.1) การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus 
Oriented) 
        3.2) การกระจายอ านาจ (Decentralization)  

4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย 
           4.1) คุณธรรม/จริยธรรม  (Morality/Ethics)  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนด
ขอบเขตเป้าหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย โดยพระ
ราชกฤษฎีกานี้ได้ให้ความหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (รัชยา ภักดีจิตต์, 2555, หน้า24-
27) ว่าหมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีความมุ่งหมายให้บรรลุเป้าหมายตามที่มาตรา 6 บัญญัติไว้คือ  

มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ดังต่อไปนี้  

1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (responsiveness)  
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ  
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ให้ทันต่อสถานการณ์  
6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  

 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ ของ ส านักงาน ก.ค.ศ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 "การจัดและพัฒนาระบบการ

บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจ" การน าหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ประการ มาใชปนแนวทางหลักในการปฏิบัติหน้าที่ด
วยความซื่อสัตยสุจริต ไมกระท าผิดระเบียบวินัย ปราศจากการคอร์รัปชั่น ยึดความโปร่งใสในการ
เปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการ เพ่ือใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ซึ่งเป็นผูใชบริการ สามารถตรวจสอบได การมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหเขามามีสวนในการรับทราบ
ถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานการณ ความเคลื่อนไหว สิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การมีจิตส านึกเรื่องความรับผิดชอบในหนาที่ความรับผิดชอบ และการใชทรัพยากร
ต่างๆอยางคมุคา เพื่อใหสอดคลองกับเปาประสงค์และยุทธศาสตร์ขององค์กร การสร้างมาตรฐานการ
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ท างาน พรอมทั้งการพัฒนาบุคลากรไดอยางเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือพัฒนาระบบ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
และเพ่ือประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย    
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจัยดังนี้ 
   1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการ
ปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล     

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal 
interview) 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรของส านักงาน ก.ค.ศ.   
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ใช้วธิีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพ่ือเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informants) เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกจากกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานที่ที่มีการน าหลัก
ธรรมาภิบาล เข้ามาใช้ในการบริหารงานของส านักงาน จ านวน 15 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังนี้  
    1) ผู้บริหารในส านักงาน ก.ค.ศ. มีหน้าที่บริหารงานตามโครงสร้างหน่วยงาน รวมทั้ง
มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย จ านวน 4 คน 
    2) เป็นข้าราชการ ระดับหัวหน้ากลุ่มงาน จ านวน 3 คน 
    3) เป็นข้าราชการ ระดับปฏิบัติการและช านาญการ ที่ปฎิบัติราชการที่ส านักงาน 
ก.ค.ศ. จ านวน 3 คน 

 4) เป็นลูกจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติงานที่ส านักงาน ก.ค.ศ. จ านวน 5 คน 
  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือ
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structure interview or formal interview) ลักษณะของการ
สัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถาม
เดียวกนั มีล าดับขั้นตอนเรียงเหมือนกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2559, หน้า 75) และการสัมภาษณ์จะ
เป็นการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล โดยผู้วิจัยจะก าหนดวันที่จะนัดหมายสัมภาษณ์  พร้อมทั้งแจ้งวัน
สัมภาษณ์ให้แก่ผู้ถูกวิจัยทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 อาทิตย์ก่อนถึงวันสัมภาษณ์ ก่อนวันที่จะเก็บ
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รวบรวมข้อมูล ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง ก่อนที่จะสนทนา ผู้วิจัยจะ
ขออนุญาติผู้ถูกวิจัยในการจดบันทึกและบันทึกเสียงทุกครั้ง 
  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็นสองส่วน ดังนี้ 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดย

การรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่  
1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ เอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ 

เป็นต้น 
1.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ 
1.4. เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการ

ปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา คู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศ เป็น
ต้น 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ
สัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้
เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและ
บันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ (ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563) 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยการน าเสนอการวิจัยในรูปแบบพรรณา  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและวิจัยสนามพบว่า  
 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เกี่ยวข้องกับการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบุว่า ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดและพัฒนา
ระบบการบริหารหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล 
และมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ (ส านักงาน ก.ค.ศ., ม.ป.ป.) เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฎิบัติของผู้ปฏิบัติงาน
ทุกฝ่าย หลักธรรมาภิบาล ถือเป็นการบริหารงานรูปแบบหนึ่งในปัจจุบัน โดยให้ความส าคัญต่อเรื่อง
ของโลกาภิวัตน์และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีมากข้ึน หลักธรรมาภิบาลจึงถือว่าเป็นเรื่อง
ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะข้าราชการ และพนักงานบริษัทเอกชน เพราะธรรมาภิ
บาลเป็นการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งมั่นอยู่บนหลักการบริหารงานที่มีความ
เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจิตส านึกในการท างาน มีความรับผิดชอบตอบสนองต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและพร้อมรับผิดชอบ มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมในการท างาน การค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมในการรับรู้ ตัดสินใจ ด าเนินการและประเมินผล ตลอดจนร่วมรับผลจากการตัดสินใจร่วมนั้น 
รวมถึงการให้ความส าคัญกับกลุ่มต่างๆ ตลอดจนการสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคมในการรับโอกาส
ต่างๆที่ประชาชนพึงจะได้รับจากรัฐอีกด้วย ธรรมาภิบาลเป็นทั้งหลักการ กระบวนการและเป็น
เป้าหมายไปในตัว ธรรมาภิบาลจึงเป็นเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นหลักการ  
โดยมิใช่หลักการที่เป็นรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็นหลักการการท างาน ซึ่งหากมีการน ามาใช้
เพ่ือการบริหารงานแล้ว จะเกิดความเชื่อมั่นว่าจะน ามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือ ความเป็นธรรม, ความ
สุจริต, ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545) 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงาน ก.ค.ศ.) เดิมชื่อ
ส านักงาน ก.ค. ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานในหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการ
ครู (ก.ค.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2523 ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 ก าหนดให้มีองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 โดยก าหนดให้มี
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน ก.ค.ศ.” 
ให้มีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินงานในหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ส านักงาน ก.ค.ศ., ม.ป.ป.) 
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างย สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็น
ประเดน็ต่างๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ดังนี้ 
 1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นหลักส าคัญท่ีจะใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม ซึ่งการ
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บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นมีการน ากฎหมาย หลักเกณฑ์และ
วิธีการมาใช้ในการปฏิบัติงาน มิใช่เป็นการปฏิบัติตามอ าเภอใจหรือภายใต้อ านาจของบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง มีกระบวนการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานชัดเจน เนื่องจากมี
การบริหารงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่มีความชัดเจน จึงมีมาตรฐาน 
ความเป็นกลางและเสมอภาคต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม การด าเนินงานจึง
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานสามารถตอบค าถามและชี้แจงได้ทันที มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไมว่่าจะเรื่องระบบบริหารงานบุคคลให้มีความสอดคล้องกับปัจจุบัน การใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า เคร่งครัด เป็นไปตามแผนโครงการ แต่เนื่องจากภาระงานมีมากกว่าจ านวน
บุคลากร ท าให้ไม่สามารถตอบความต้องการของผู้รับบริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างทั่วถึง  
มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ส่วนได้ส่วนเสีย การพิจารณาเรื่องของส านักงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จะมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องตามการประชุมต่าง ๆ ที่มีผู้แทนจากส่วน
ราชการหลายแห่ง เข้าร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมกันตัดสินใจ เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปที่เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด และบุคลากรส่วนมากมีความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย   
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีดังนี้ 

การวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 

   1) ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรในองค์กร ท าให้บางส่วนไม่
สามารถน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
    2) ปัญหาด้านหลักกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับแก้ไป
ตามยุคสมัย และการตีความข้อกฎหมายของส่วนราชการต่างๆ ไม่สอดคล้องตรงกัน 
    3) ปัญหาด้านอัตราก าลังที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดภาระงานที่มากกว่า
จ านวนบุคลากร จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง
ทั่วถึง 
    4) ปัญหาด้านโครงสร้างที่เป็นข้อจ ากัด และมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยครั้ง ท าให้ไม่
สามารถด าเนินงานหรือนโยบายได้อย่างต่อเนื่อง  
 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคและพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีดังนี้ 

    1) สร้างความรู้ความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดอบรม กิจกรรม เรื่องหลักธรรมาภิ
บาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมขององค์กร ในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

     2) มีการปรับโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีความ
คล่องตัว มีอิสระในการบริหารงาน และเพ่ิมอัตราก าลังให้มีจ านวนเพียงพอรองรับปริมาณงาน เพื่อ
ให้ผลการปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง
ทั่วถึง 
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     3) ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรมากขึ้น เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีคิด วิธีการบริหารงานให้เหมาะสมกับ
ปัจจุบัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต  

     4) ควรมีเครื่องมือที่ใช้ด าเนินการบริหารงานที่เป็นมาตรฐานในการพิจารณาเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน เพ่ือลดการแทรกแซงจากปัจจัยภายนอกให้เกิดข้ึนน้อยที่สุด 
  

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่พบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือว่าเป็นองค์กรที่เกิดขึ้น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  โดยในมาตรา 29 
ได้ก าหนดให้ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหว่าง
บุคคล และหลักการได้รับการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เพ่ือให้การ
บริหารงานมีระเบียบ แบบแผนที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานตามกรอบของระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง แผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อย่างยั่งยืนหรือหลักธรรมาภิบาล จึงถูกก าหนดเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ขององค์กรมาเป็นแนวปฏิบัติใน
การบริหารงาน ซึ่งเป็นการบริหารงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด เพื่อใช้แก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ความเป็นกลาง มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการและเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน ดังนั้น หลักธรรมาภิบาล จึงเป็นหลักส าคัญหลักหนึ่งที่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายึดเป็นแนวทางและถือปฏิบัติบัติในการบริหารงานอย่าง
เหมาะสมและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ของราชการและประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยการบริหารงานหลักธรรมภิบาลของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เน้น
เกี่ยวกับหลักนิติธรรม ซึ่งการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น มีการ
น ากฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้มุ่งเน้นหลักนิติธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นองค์กรกลางใน
การบริหารงานบุคคล บริหารงานโดยกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ จึงเชื่อได้ว่ามี
ความชัดเจนต่อการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อประชาชน ผู้รับบริหาร หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน หลักประสิทธิภาพ มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เคร่งครัด 
เป็นไปตามแผนโครงการ หลักประสิทธิผล  มีกระบวนการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน และ
มีการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเรื่องระบบบริหารงานบุคคลให้มี
ความสอดคล้องกับปัจจุบัน ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว หลักการ
ตอบสนอง แต่เนื่องจากภาระงานมีมากกว่าจ านวนบุคลากร ท าให้ไม่สามารถตอบความต้องการของ
ผู้รับบริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างทั่วถึง หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้  
(Accountability) มีการรายงานผลการด าเนินการเป็นระยะ เมื่อมีผู้ต้องสอบถามความคืบหน้าในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งนั้น ผู้ปฏิบัติงานสามารถตอบค าถามและชี้แจงได้ทันที หลักเปิดเผย/โปร่งใส 
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(Transparency) มีข้ันตอนการปฏิบัติงานชัดเจน การด าเนินงานจึงเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการ
เผยแพร่ข้อมูลที่จ าเป็น หรือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ อยู่เสมอ หลักความเสมอภาค เนื่องจาก
เป็นการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่มีความชัดเจน จึงมีมาตรฐาน ความ
เป็นกลางและเสมอภาคต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม หลักการมีส่วนร่วม/การ
พยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้
ส่วนไดส้่วนเสีย การพิจารณาเรื่องของส านักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมี
คณะกรรมการพิจารณาท่ีมีผู้แทนจากส่วนราชการหลายแห่ง เข้าร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมกัน
ตัดสินใจ เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด และหลักการมีส่วนร่วม/การ
มุ่งเนน้ฉันทามต ิในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา ประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงานและร่วมตรวจสอบผล
การปฏิบัติงาน หลักการกระจายอ านาจ ในส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการกระจายอ านาจไปตามภารกิจหลักต่างๆในการด าเนินการตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของหลักบริหารของ Fayol (Fayol’s Principles of Administration) (อ้างถึง
ใน ชลิดา ศรมณี,2561,หน้า 24) หรืออาจเรียกได้ว่า เป็นทฤษฎีองค์การที่เป็นทางการ (Theory of 
Formal Organization) ในส่วนหลักการแบ่งแยกหน้าที่กันท างาน (Division of Work) การแบ่งแยก
งานกันท า หรือการสร้างความช านาญเฉพาะด้าน (Specialization) ก่อให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน รวมทั้งมีการกระจายอ านาจไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้มีอ านาจตัดสินใจในการด าเนินการในหลายเรื่อง เช่น การย้าย การบรรจุแต่งตั้ง เป็นต้น 
หลักคุณธรรม/จริยธรรม  (Morality/Ethics) บุคลากรส่วนมากมีความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้   

1. ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรในองค์กร ท าให้บางส่วนไม่
สามารถน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระมหาชินวัฒน์ ธมฺมเสฏฺโฐ (หาญกุล) (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลเมืองสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ยัง
ขาดการบูรณาการเรื่องระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานในองค์กรเองก็ยังมีการเล่นพรรคเล่นพวกอยู่ 
และท่ีส าคัญเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยยึดหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน และมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการ
ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ว่าถูกต้อง ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับหรือไม่ และควรสร้าง
ทัศนคติด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้เกิดแก่บุคลากร ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและ
ความซื่อสัตย์แก่บุคลากร ตลอดถึงมีการตรวจสอบบุคลากรด้านวินัยของผู้ปฏิบัติงาน 

2. ปัญหาด้านหลักกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท าหน้าที่เป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับแก้กฎหมาย ระเบียบ และ
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หลักเกณฑไ์ปตามยุคสมัยให้เหมาะสมกับบริบทของการด าเนินงานในปัจจุบัน อาจท าให้เกิดความไม่
เข้าใจ สับสน หรือเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์คลาดเคลื่อน และการตีความข้อ
กฎหมายของส่วนราชการต่างๆ อาจไม่สอดคล้องตรงกัน  

3. ปัญหาด้านอัตราก าลังที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดภาระงานที่มากกว่า
จ านวนบุคลากร จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง
ทั่วถึง ส่งผลกระทบให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. ปัญหาด้านโครงสร้างท่ีเป็นข้อจ ากัด เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยครั้ง ท าให้ไม่
สามารถด าเนินงานหรือนโยบายได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวความคิดของศุภชัย ยาวะประภาษ 
แห่งคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในหนังสือนโยบายสาธารณะ บทที่วาดวยการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ไดใหความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติภายหลังที่ไดส ารวจแนวความคิดของ
นักวิชาการตางๆ มาแลว โดยสรุปวา นักวิชาการส่วนใหญ มักเห็นพ้องต้องกันเก่ียวกับการน านโยบาย
ไปปฏิบัติในประเด็นที่ส าคัญอยางนอย 2 ประเด็น ประเด็นแรก การน านโยบายไปปฏิบัติเป็น
กระบวนการ นั่นคือ มีความตอเนื่อง ไมหยุดนิ่ง มีข้ันมีตอนในการ ด าเนินกิจกรรม ไมใชกิจกรรมที่
เกิดข้ึนชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเลือนหายไป ไม่ใช่กิจกรรมที่เกิดขึ้นขยักขยอน แต่เปนกิจกรรมที่ตอเนื่องไม่
หยุดยั้ง แต่ละข้ันตอนมีความสัมพันธ์กันตลอดเวลา และประเด็นที่สอง การน านโยบายไปปฏิบัติเป็น
การด าเนินการใหส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบาย 

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้   

 1. ด้านความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล ควรมีการปลูกฝัง สร้างความรู้ความเข้าใจ 
หรือกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเรื่องหลักธรรมาภิบาลให้กับผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตส านึก เกิด
ตระหนักถึงความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล และสามารถยึดลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นิภาพรรณ ผิวอ่อน (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุยเหนือ อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยสรุปว่า หลักธรรมาภิบาล เปนแน
วทางการบริหารงานที่ควรจะใหการส่งเสริมสนับสนุนใหเกิดอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยการ
อบรมพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนต าบลกุยเหนือ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติ
ที่ดี มีวัฒนธรรมการท างานที่เหมาะสม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างสม่ าเสมอ 

2. ด้านอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงาน ควรมีการจัดสรรอัตราก าลังให้เพียงพอเหมาะสมกับภาระ
งาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว สร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน เกิดผลลัพธ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
รณรงค์และสร้างความตระหนักถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นถึง
ความส าคัญต่อการใช้ทรัพยากรในส านักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุ้มค่า สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธนภรณ์ บัวค าภา (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากร
ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ศึกษากรณีเทศบาลต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผลการวิจัยสรุว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองค์การบริหาร
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ส่วนต าบลคุ้งตะเภานั้น ประกอบด้วยการมีภาวะผู้น าของผู้บริหาร การมีความพร้อมทางด้านทรัพยากร 
และด้านการเงิน รวมไปถึงจ านวนของบุคลากร 

3. ด้านการมีส่วนร่วมขององค์กร ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือในส านักงาน ก.ค.ศ. ให้มี
ความเข้มแข็ง และสามารถขยายผลต่อไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของส านักงาน 
ก.ค.ศ. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ความช่วยเหลือ ค าปรึกษาทางด้านการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง เข้าใจตรงกัน และขับเคลื่อนการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล  

4. ด้านนวัตกรรมในองค์กร การน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยี สร้างเครื่องมือการบริหารงาน
บุคคล ให้มคีุณภาพ มีมาตรฐาน เหมาะสม เที่ยงธรรมส าหรับทุกฝ่าย เพ่ือการพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน และป้องกันการแทรกแซง
จากปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบในอนาคตได้ สอดคล้องกับค าอธิบายของวิโรจน์ ก่อสกุล (2561) 
ที่ได้รวบรวมปัจจัยที่เก่ียวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ เช่น คิดนอกกรอบ (Out of box) การคิดนอก
กรอบ การคิดริเริ่มสิ่งใหม่ที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน คิดใหม่ไม่เหมือนเดิม คิด
แตกต่างจากเดิม ซึ่งเป้าหมายคือการแก้ปัญหาด้านต่างๆของคนและองค์การ และการท างานเชิงรุก 
(Proactive) การท างานที่มีการเตรียมการที่ดี เพื่อรองรับเหตุการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
หรือป้องกันปัญหาที่เคยเกิดข้ึนในอดีต เพ่ือหวังผลความเป็นเลิศในงานของตนเอง โดยที่ไม่จ าเป็นต้อง
รอให้ผู้อ่ืนมาบอกในสิ่งที่เราควรท า หรือไม่ต้องรอจนกระทั่งเกิดความเสียหายขึ้นก่อน วิธีการท างาน
แบบ Proactive หรือการท างานแบบเชิงรุกนั้น มีความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตการท างานใน
ปัจจุบัน เป็นต้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
  
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจหรือมีการส่งเสริมด้วยวิธีการต่างๆ ให้ความส าคัญต่อการ
น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดอบรม กิจกรรม เรื่องหลักธรร
มาภิบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดปลูกฝังจิตส านึก ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมขององค์กร ให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

2. การปรับโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีความคล่องตัว มี
อิสระในการบริหารงาน และเพ่ิมอัตราก าลังให้มีจ านวนเพียงพอรองรับปริมาณงาน เพ่ือให้ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง  

3. ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรมากข้ึน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พัฒนา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีคิด ความคิดเห็น วิธีการบริหารงานให้เหมาะสมกับ
ปัจจุบัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต  
 4. ควรมีเครื่องมือที่ใช้ด าเนินการบริหารงานที่เป็นมาตรฐานในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงาน เพ่ือลดการแทรกแซงจากปัจจัยภายนอก และมีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับ
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ระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสะดวกรวดเร็ว 
และมีแนวทางการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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