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ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการปฏิบัติงาน ด้านวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 

The relationship between the new public management with the performance of 
academic institutions under the office of Nakhon Phanom primary educational 

service area 1. 
 

          อรนุช  ไตยราช1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  2) เพื่อศึกษาระดับการน าหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่
มาปฏิบัติของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  3) เพื่อเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยจ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา  4) เพื่อศึกษาความ สัมพันธ์ระหว่างการจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการปฏิบัติงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน  จ านวน 416 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 15 ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน  
เครื่องมือที่ใช้คือ  แบบสอบ ถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.26-
0.87  ค่าความเช่ือมั่น 0.98 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
 ผลการวิจัย  พบว่า  1) ระดับการปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  โดยจ าแนกตามสถานภาพ  และ
ขนาดของสถานศึกษา  อยู่ในระดับมาก  2) ระดับการน าหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาปฏิบัติของสถานศึกษา  
โดยจ าแนกตามสถานภาพ อยู่ในระดับมาก  3) ผลการเปรียบเทียบการปฏบิัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา  พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 จ าแนกตามสถานภาพ
โดยรวมพบว่า  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  4) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่กับการปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับต่ ามาก  (r = .23) 
 
ค าส าคัญ :  ความสัมพันธ์, การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่, การปฏิบัติงานด้านวิชาการ 
 
Abstract 

The purposes of this study were: 1) to investigate the level of Academic Practice of 
School Under the office of Nakhon Phanom Primary Education Area 1. 2) to investigate of level of 
use New Government Administrative for Academic Patrice of Teacher Under the office of Nakhon 
Phanom Primary Education Area 1.  3) to compare Academic Practice of teacher under the office of 
Nakhon Phanom Primary Education Area classified by School Size. 4) to examine the relationship 
between New Government Administrative and Academic Practice of School Under the office of 

                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
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Nakhon Phanom Primary Education Area 1.  A sample of this study was school administrators and 
teacher 416 persons. A sample size was determined based on the criterion of 15% was selected by 
stratified random sampling. The tool used in data collection was a 5-rating scale questionnaire, 
whose discrimination power values range between 0.26-0.87 and entire coefficient was 0.98. 
Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and one-way ANOVA, 
Pearson correlation coefficient.  

The findings of study were as follows. 1)  The level of Academic Practice of School 
classified by status and school size was high. 2)  The level of use New Government Administrative 
for Academic Patrice was high. 3)  A compare Academic Practice of school classified by school size 
had found significantly different at the .01 level, classified by status had found significantly different 
0.1 level 4) A relationship between New Government Administrative and Academic Practice of 
School of Relevance positive was very low (r= .23) 
 
Keyword:  Relationship, New Government Administrative, Academic Practice 
 
บทน า 
 ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันมีผลท าให้กติกาของสังคมและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ใช้อยู่ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย  มีแนวทางการปรับปรุงการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่เป็น
จุดร่วมเหมือนกัน คือ ความสงบสุขของประชาชน  เสถียรภาพความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
ประกอบกับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของสังคมไทยท่ีตกต่ าตั้งแต่ พ.ศ.2540- พ.ศ.2550 จนก่อให้เกิดปัญหามากมาย  เช่น  
ปัญหาการว่างงาน  ปัญหาหนี้สิน ปัญหาอาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด  เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก  ส่งผลกระทบต่อ
การศึกษา จึงจ าเป็นต้องบูรณาการและสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีขึ้นใหม่ (พันต ารวจโทสมชาย  
ธิติพลวิภาส. 2556: 1) ทั้งนี้ลักษณะส าคัญของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ได้แก่  1) เป็นการปฏิบัติงานที่มีความ
โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  เกิดความคุ้มค่า  และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  2) ลักษณะของการ
ท างานเป็นไปตามกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  3) ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ท างานของภาครัฐหรือระบบราชการ  สามารถร่วมตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาค
ประชาชน  4) ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรในองค์กรเหล่านี้รู้จักสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง เคารพ
กฎระเบียบของสังคม (เนาวรัตน์ พุ่มจันทร์. 2550: 1) 
 การปฏิบัติงานด้านวิชาการจ าเป็นต้องอาศัยหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาบริหารจัดการ โดยน า
หลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงาน
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและ
แนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ  
(อภิญญา  มาประเสริฐ. 2558: ออนไลน์) เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานด้านวิชาการให้มีอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน มีคุณภาพ
สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และจากการประเมิน
หน่วยงานภายนอก เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา บุคคล 
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ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และสถาบันอื่นๆ อย่างกว้างขวาง (โรงเรียนราสิกขาลัย. 2558: 1) บูรณาการในการ
บริหารและจัดการศึกษา  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฐานะที่เป็นนิติบุคคล  (สุจิตรา มีจ ารัส. 2550: 
2) หลักการดังกล่าว ได้แก่ (1) หลักประสิทธิผล (2) หลักประสิทธิภาพ (3) หลักการตอบสนอง (4) หลักภาระ
รับผิดชอบ (5) หลักความโปร่งใส (6) หลักการมีส่วนร่วม (7) หลักการกระจายอ านาจ (8) หลักนิติธรรม (9) หลักความ
เสมอภาค และ (10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ โดยน าหลักธรรมาภิบาลบูรณาการเข้ากับการด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
สถานศึกษา ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2546: 1) เพื่อประโยชน์ของโรงเรียน ประโยชน์ของชุมชน ประโยชน์ของสังคมและประโยชน์ของประเทศ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2546: 26 )   
 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนยังประสบปัญหาด้านคุณภาพการเรียนที่ไม่น่าพึงพอใจ  ซึ่งอาจเกิดจาก
ผู้บริหารโรงเรียน  โดยเฉพาะด้านพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่ งผลสัมฤทธิ์ต่อคุณภาพของโรงเรียน
ส่วนใหญ่ให้ความสนใจงานวิชาการน้อยเกินไป (ประยูร  คุณนาม. 2557 : 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อยู่ในระดับปรับปรุง สาเหตุของปัญหาอาจสืบ
เนื่องมาจาก ครูขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรและองค์ประกอบของหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
วัสดุประกอบหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล การวิจัยในช้ันเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา 
การขาดขวัญก าลังใจในการท างาน ขาดความจงรักภักดีต่อโรงเรียน เกิดความเบื่อหน่ายและครูลาออกจากโครงการ  มี
ส่วนท าให้คุณภาพการศึกษาต่ าไปด้วย  ปัญหาการบริหารงานวิชาการเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องบริหารจัดการ
และให้บริการ สร้างแรงจูงใจ ใช้ภาวะผู้น าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจแก่ครูในการพัฒนาหลักสูตร และการน าหลักสูตร
ไปใช้การวิจัยในช้ันเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการนิเทศภายในสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา การวัดประเมินผลการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ การท าแผนการจัดการเรียนรู้ การช่วยพัฒนา
ครูให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวน การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (ช านาญ  ท้วมพงษ์. 2550: 2-3) กร
อปด้วยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ปีการศึกษา 2555 กับปีการศึกษา 2554  พบว่าระดบัช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ส่วนใหญ่
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลดลงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกวิชา ส่วนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนใหญ่ก็มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนลดลงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกวิชา ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  และ
วิชาศิลปะ  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับประเทศ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ช้ัน
ประถม ศึกษาปีท่ี  3  พบว่าด้านภาษา  มีค่าเฉลี่ยร้อยละของระดับเขตพื้นที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ  
-7.51 ด้านคิดค านวณ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละของระดับเขตพื้นที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ อยู่ที่ร้อยละ -6.6 และในด้าน
เหตุผลมีค่าเฉลี่ยร้อยละของระดับเขตพื้นที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ –9.86 (ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1. 2556: 80) 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ที่มี
ผลการด าเนินงานวิชาการแตกต่างกัน  จึงเป็นปัญหาส าคัญของการบริหารงานวิชาการที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อพัฒนาและเตรียมการให้สอดคล้องสัมพันธ์กับสภาพการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน และเพื่อให้ก้าวทันสถานการณ์ที่
จะขยายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในอนาคต  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการปฏิบัติงานด้านวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษา   นครพนม เขต 1  ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้อาจใช้ในการเสนอแนะเพื่อปรับ ปรุงพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพเพื่อประกันคุณภาพ
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 1 
2. เพื่อศึกษาระดับการน าหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาปฏิบัติของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
3. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านวิชาการของครูผู้สอน   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 1  โดยจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา  และครูผู้สอน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 1 จังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2558 ทั้งหมดจ านวน  2,798  คน  จ าแนกเป็นผู้บริหาร  
จ านวน  302  คน  และครูผู้สอนจ านวน 2,496 คน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1. 2558 
: http://202.29.213.19/web/) 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา  และครูผู้สอน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 จังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2558 จ านวน  419  คน  จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา  
จ านวน  45  คน  และครูผู้สอน  จ านวน  374  คน  ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 15  ของ
ประชากร  (มนตรี  อนันตรักษ์. 2554 : 33) ได้กลุ่มตัวอย่างมาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน  (Stratified  random  
sampling) 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

2.1 กรณีเปรียบเทียบ 

1) ตัวแปรอิสระ  ได้แก ่
1.1)  สถานภาพ ประกอบด้วย 

1.1.1) ผู้บริหารสถานศึกษา 
1.1.2) ครูผู้สอน 

1.2)  ขนาดสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

2.1.1) ขนาดเล็ก 

2.1.2) ขนาดกลาง 

2.1.3) ขนาดใหญ่ 

2) ตัวแปรตาม ได้แก่   
2.1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  10  ด้าน  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ. 2552: 4) ประกอบด้วย 

1. ด้านหลักประสิทธิผล 

2. ด้านหลักประสิทธิภาพ 

3. ด้านหลักการตอบสนอง 
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4. ด้านหลักภาระรับผิดชอบ 

5. ด้านหลักความโปร่งใส 

6. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 

7. ด้านหลักการกระจายอ านาจ 

8. ด้านหลักนิติธรรม 

9. ด้านหลักความเสมอภาค 

10. ด้านหลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
2.2)  การปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน. 2551: 7)  ในงานวิชาการ 10 ด้าน  ดังนี้ 
1. การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

และการจัดท าสาระท้องถิ่น 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3. การวัดผล   ประเมินผล  และงานทะเบียนเทียบโอนผลการเรียน 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา 
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
7. การส่งแสริมและมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการกับชุมชน และหน่วยงาน

อื่นที่จัดการศึกษา 
8. การนิเทศการศึกษา 
9. การแนะแนว 
10. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  2558  ถึงเดือนมีนาคม  2559  รวมเป็นระยะเวลา 10 เดือน 

 เคร่ืองมือ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้คือ  แบบสอบถามเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่กับการปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 
1 โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น   3  ตอน  คือ  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่  2  
แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
นครพนม เขต 1  ตอนท่ี  3  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา   นครพนม เขต 1 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรปูสถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สัน 
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ผลการวิจัย 
1. ระดับการปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา      

   การปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 

เขต 1 โดยรวม  พบว่า  อยู่ในระดับมาก  (X̅= 4.01)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้าน   

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท าสาระท้องถิ่น  (X̅= 4.09)  และ

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา    (X̅=3.97)   
2.  ระดับการน าหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาปฏิบัติของสถานศึกษา   

 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   

นครพนม เขต 1  โดยรวม  อยู่ในระดับมาก  (X̅=3.93 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าอยู่ในระดับมาก  9  ด้าน  

ระดับปานกลาง  1 ด้าน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่  ด้านหลักประสิทธิผล   (X̅=4.03) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  

คือ  ด้านหลักการกระจายอ านาจ  (X̅=3.38)  
3. การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านวิชาการของครูผู้สอน    

 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1  จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  ด้านการสร้างและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดท าสาระท้องถิ่น    ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้   ด้านการวัดผล   ประเมินผล  และงานทะเบียน
เทียบโอนผลการเรียน    ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา    ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา    ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้    และด้านการส่งแสริมและมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการกับชุมชน และ
หน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษา  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ส่วนด้านอื่นๆ  ไม่มีความ
แตกต่าง  โดยครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานด้านวิชาการสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษา 

4. ความ สัมพันธ์ระหว่างการจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   นครพนม เขต 1 โดยการหาค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยใช้วิธีของ
เพียร์สัน  พบว่า  โดยรวมมีค่าความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับต่ ามาก   (r = .23)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่ ามาก   ระหว่างด้านประสิทธิผลด้านประสิทธิภาพ  และด้านหลักการตอบสนอง ส่วนด้านอื่นไม่
มีความสัมพันธ์กัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ระดับการปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

นครพนม เขต 1  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดได้แก่   ด้านการสร้างและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท าสาระท้องถิ่น  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  
ด้านการแนะแนว   

2. ระดับการน าหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาปฏิบัติของสถานศึกษา   
 ระดับการน าหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาปฏิบัติของสถานศึกษา  โดยจ าแนกตามสถานภาพ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  นครพนม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า อยู่ในระกับมาก 9 ด้าน  ระดับปานกลาง 1 ด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ด้านหลักการมีส่วนร่วม  ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  ด้านหลักการกระจายอ านาจ 
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3. การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านวิชาการของครูผู้สอน   
 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 1  จ าแนกตามสถานภาพ  โดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.01  โดยครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานด้านวิชาการสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษา 

4. ความ สัมพันธ์ระหว่างการจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการปฏิบัติงานด้าน
วิชาการของครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1 โดยหาค่าสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  พบว่า  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการปฏิบัติงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1  โดยรวมมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกใน
ระดับต่ ามาก (r=.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  มีความ สัมพันธ์เชิงบวกต่ ามาก ระหว่างด้านประสิทธิผลด้าน
ประสิทธิภาพ  และด้านหลักการตอบสนอง ส่วนด้านอ่ืนไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการปฏิบัติงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญน ามา
อภิปรายผลได้ 
   การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  นครพนม เขต 1  
โดยรวม  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับมาก  9  ด้าน  ระดับปานกลาง  1  ด้าน  
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่   ด้านหลักประสิทธิผล ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  ด้านหลักการกระจายอ านาจ  
โดยด้านหลักประสิทธิผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ท้ังนี้เนื่องมาจาก ผลของความส าเร็จในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา   ซึ่งพิจารณาจากความส าเร็จของผู้เรียน ครูผู้สอน สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน โดยการปฏิบัติ
ราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิ บัติงานและระบบ งานที่เป็น
มาตรฐาน รวมถึง มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 ตามมาตรา 78 (4) ได้ก าหนดให้พัฒนาระบบงานภาครัฐควบคู่
ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้
หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ  อีกทั้งส านักนายกรัฐมนตรี
ได้ออกระเบียบว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good  governance) พุทธศักราช  2546  
ขึ้นเพื่อให้ทุกกระทรวง  ทบวง  กรม  และส่วนราชการถือปฏิบัติ  ผู้บริหารสถานศึกษาจึงน ามายึดเป็นหลัก แนวทางใน
การปฏิบัติงานราชการที่ดีตลอดมา  ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและตระหนักต่อหน้าที่
ในต าแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษา  ที่จะน าพาให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษาเป็นผู้บริหารที่
คุณธรรม  จริยธรรม  ยึดมั่นในความดี  ความถูกต้อง  บริหารงานอย่างโปร่งใส  พร้อมทั้งได้รับการตรวจสอบจาก
หน่วยงานต่างๆ  และสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาได้อย่างโปร่ งใส  รวมทั้งเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถในเรื่องกฎเกณฑ์  ระเบียบกฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นอย่างดี  ตลอดจนเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและยอมรับความสามารถในตัวบุคคล  สร้างให้เกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  รวมทั้งเป็นผู้ที่สามารถจัดสรรทรัพยากรให้แก่ส่วนต่างๆ  ใน
สถานศึกษาอย่างถูกต้องเหมาะสม  จึงท าให้การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ดุจดาว  จิตใส (2554: 97-98)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้หลัก
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ธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี  5 ผลการวิจัย
พบว่า   1) การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  5  โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก  2) การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  5 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  3)  การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  5  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 การปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  
1  โดยรวมพบว่าการปฏิบัติงานด้านวิชาการของกลุ่มผู้บริหาร 
และบุคลากร มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้าน  ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ด้านการสร้างและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท าสาระท้องถิ่น   และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา    ด้านการสร้างและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดท าสาระท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก  เนื่องมาจากสถานศึกษาเป็นแหล่งของการแสวงหาความรู้  สถานศึกษาจึง
ต้องมีหลักสูตรของตนเอง กล่าวคือหลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วยการเรียนรู้ทั้งมวลและประสบการณ์อื่นๆ ที่
สถานศึกษาแต่ละแห่งวางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยจะต้องจัดท าสาระการเรียนรู้ทั้งรายวิชาที่เป็นพื้นฐานและรายวิชา
ที่ต้องเรียนเพิ่มเติมเป็นรายปหีรือรายภาค จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนทุกภาคเรียนและก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งสอดคล้องกับ  วิทวัส   พิมพ์เสน (2555: 155-157) แนวทางพัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเลย  ผลการวิจัยพบว่า  1) การศึกษาระดับการ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเลย พบว่า  โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  2)  การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านวิชาการตามปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่า ปัจจัยที่ท าให้มีการ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการแตกต่างกัน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และขนาดของโรงเรียนที่สังกัด       3) ปัญหาการ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการ เนื่องจากหลักสูตรไม่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ด้านสื่อและเทคโนโลยีใน
การจัดการสอนไม่เพียงพอ ส่วนครูขาดความเข้าใจและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และขาดโอกาสในการท า
วิจัยอย่างต่อเนื่อง  4) แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านวิชาการ โรงเรียนควรปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
ความถนัดและความต้องการของผู้เรียน และก าหนดนโยบายสนับสนุนในด้านการท าวิจัยของครู ส่วนครู ควรเพิ่ม
เทคนิคการจัดการจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศท่ีเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนรู้ และใช้วิธีการวัดผลที่หลากหลายมาก
ขึ้น รวมทั้งเพิ่มสื่อการเรียนและระบบอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นที่สถานศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะและน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
  จากการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการปฏิบัติ งานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  นครพนม เขต 1 ครั้งนี้ ยังมีปัญหาหลายประการดังที่ได้
กล่าวมาแล้ว เพื่อให้การวิจัยประสบผลส าเร็จมากขึ้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  1. ด้านหลักประสิทธิผล สถานศึกษาจัดท าแผนการปฏิบัติราชการทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนด้วยความมุ่งมั่น  ทุ่มเท เพียรอุตสาหะและเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม  สมกับการเป็น
ข้าราชการ  เช่น  การยึดถือกฎระเบียบเป็นหลักในการปฏิบัติงาน  รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นๆ  
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อบุคลากร นักเรียน  ผู้ปกครองโดยการปฏิบัติราชการมีทิศทางยุทธศาสตร์ มีเป้าประสงค์ มี
ตัวช้ีวัดที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา 
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ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ   พร้อมรับการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ จากทั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินภายในและภายนอก 
 2. ด้านหลักประสิทธิภาพ  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครือ่งมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ  พร้อมท้ังส่งเสริม
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ ท าด้วยความรอบคอบ   รวดเร็ว  ถูกต้อง  สมเหตุสมผลโดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชนเป็นส าคัญสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ขอรับบริการ  
 3. ด้านหลักการตอบสนอง  สถานศึกษาให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด การจัด 
ตารางเรียน การก าหนดการสอบ การวัดผล ประเมินผล การปฏิบัติตามแผนงานโครงการต่าง ๆ เป็นไปตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือน ประจ าภาคเรียน และสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ ต่อคณะครู  ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง
ตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของนักศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 4.  ด้านหลักภาระรับผิดชอบ  ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติงานท้ังในด้านดีและไม่ดี รวมทั้งให้มีความพร้อมในการถูกตรวจสอบ  เช่น  การเร่งแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  
การมีข้อตกลงในการปฏิบัติงานตามโครงการตรงเวลานัดหมายกับผู้รับบริการ มีการสร้างกลไกหรือช่องทางให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้บุคลากรถือปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามคาสั่งโรงเรียน ปฏิบัติงานให้เป็น
ปัจจุบัน และควรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบจากทุกหน่วยงาน  
 5.  ด้านหลักความโปร่งใส  ควรยึดความถูกต้องดีงาม โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่อง
ความโปร่งใส ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการท างาน  เช่น  การให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตและการจัดการเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  และใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน  รวมถึงใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นแอย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์คุ้มค่า  ทั้งนี้ต้องยึด
หลักของความโปร่งใสเป็นธรรม ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ด าเนินตามนโยบายของรัฐเพื่อการศึกษา สามารถ
ตรวจสอบ การบริหารสถานศึกษาว่ามีความถูกต้อง  
 6. ด้านหลักการมีส่วนร่วม  ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตระหนักให้ความส าคัญต่อ
สิทธิเสรีภาพของเพื่อนร่วมงาน  รวมทั้งยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน  โดยการให้ความร่วมมือช่วยเหลือก
ล่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น  การช่วยท างานและการแก้ปัญหาร่วมกัน  รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่
เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย โดยมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกัน และทางานอย่างเต็มความสามารถของตนเอง  
 7. ด้านหลักการกระจายอ านาจ   ผู้บริหารสถานศึกษามีการกระจายภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแก่
ผู้บริหารระดับรองลงมา และให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมรับผิดชอบในภารกิจที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ การกระจายอ านาจตัดสินใจ  การสั่งการในการปฏิบัติราชการ   ขอบเขตสายงานที่รับผิดชอบ  การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้งาน เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ให้สามารถท างานได้หลายหน้าที่ สามารถท างาน แทนกันได้ ซึ่งจะช่วยให้งานคล่องตัวและรวดเร็วข้ึน 
  8. ด้านหลักนิติธรรม   ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญของการส่งเสริมความเข้าใจในระเบียบทาง
ราชการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลงของสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นา ในการปฏิบัติตนอยู่ใน
ระเบียบวินัยที่เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ครู มีการประชุมชี้แจง การประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความชัดเจน จะท าให้ครูได้เข้าใจ
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และเกิดการยอมรับ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และมอบหมาย งานบุคลากร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการมาก
ที่สุด  
  9. ด้านหลักความเสมอภาค  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีการแบ่งแยกกีดกัน ให้ทุกคนมีสิทธิในการลา   มีสิทธิในการขออนุญาตไป
ราชการเพื่ออบรมสัมมนาพัฒนาตนเอง มีสิทธิในการท าวิจัย ได้รับโอกาสและได้รับการส่งเสริมในการท าผลงานทาง
วิชาการ ตลอดจนมีสิทธิในการขอต าแหน่งทางวิชาการอย่างเท่าเทียมกัน  รวมการถึงการให้บริการแก่นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีการแบ่งแยกด้านเพศ ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา ทุกคนมีสิทธิได้รับการ
บริการ  
  10. ด้านหลักมุ่งเน้นฉันทามติ  ผู้บริหารสถานศึกษามีการหาข้อตกลงทั่วไปภายในสถานศึกษา  ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง มีการรับฟังข้อคิดเห็น หรือตัวแทนของคณาจารย์ มีส่วนเสนอแนะหรือร่วมด าเนินการ อันเป็น
ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ ต้องเห็นชอบ
ร่วมกันไม่มีข้อคัดค้าน หากมีต้องมีที่ยุติ   โดยไม่มีการค้างคาใจ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในอนาคต 

1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนกับการบริหารงานฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษา 

2. ควรมีการศึกษาการประเมินผลการน าหลักหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของไปใช้ในการบริหาร
โรงเรียน 

3. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในการบริหารโรงเรียน 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน 
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