การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
Administration According to Good Governance in Basic Schools under
the Jurisdiction ofSuratthani Primary Educational Service Area Office 2
ธวัชชัย ฉีดเสน 1 , ชุติมา พรหมผุย 2
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 451 คน เครื่องมือทีใ่ ชในการศึกษาเปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา
(Rating scales) มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเทากับ .97 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและทดสอบความแตกตางโดยใชสถิติทดสอบที (t- test แบบ Independent samples)
ผลการศึกษาพบวา
1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎรธานี เขต 2 โดยภาพรวม พบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมาก
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู ส อน ต อ การบริ ห ารตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยภาพรวม
พบวา ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

Abstract
The research purposes were to studya d to compare theadministration according to good
governance in basic schools under the jurisdiction of Suratthani Primary Educational Service Area
Office 2 . The sample was the 451 school administrators and teachers in basic schools under the
jurisdiction of Suratthani Primary Educational Service Area Office 2.The research sample was the
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นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา
อ.ดร. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา
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estimate rating scale questionnaire, with reliability .97.The data analysis statistics were the mean,
standarddeviation and t-test(Independent samples).
The research findings were:
1. The administration according to good governance in basic schools under the jurisdiction
of Suratthani Primary Educational Service Area Office 2; overall found the administration according to
good governance in basic schools was at high level.
2. The opinion comparative results of school administrators and teachers to good
governance in basic schools under the jurisdiction of Suratthani Primary Educational Service Area
Office 2; overall did not different.
Keyword : Administration According to Good Governance
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552- 2561) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งนี้เพื่อใหคนไทยได
เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมีกรอบแนวทางการปฏิรูปใน 4 ดาน คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม การ
พัฒนาครูยุคใหม การพัฒนาสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม การพัฒนาการบริหารจัดการใหม (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553 : ก)และในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีความมุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถและมีความสุข การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลัง และมี
ประสิทธิภาพ จําเปนที่จะตองมีการกระจายอํานาจและใหทุกฝายมีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไดกําหนดเปาหมายดานธรรมาภิบาล มุงใหหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการหนวยงาน ซึ่งใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของ
ไทย มีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึ ก ษา กํ า หนดให ก ระทรวงกระจายอํ า นาจการบริ ห ารการศึ ก ษาและการจั ด การศึ ก ษาทั้ ง ด า นวิ ช าการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาโดยตรง มาตรา 40 กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและ
สถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ระดั บ ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาตรี ของแต ล ะสถานศึ ก ษา เพื่ อทํ า หน า ที่ กํ า กั บ และส ง เสริ ม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 24 - 25)
การปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารการศึกษาโดยเนนการกระจายอํานาจ เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษานั้น ทําใหสถานศึกษาจะตองตระหนักในการบริหารใหมใหมีความโปรงใสและมีความรับผิดชอบ
ทําใหผูเกี่ยวของทุกฝายเกิดความเชื่อถือในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาที่ไดรับมอบอํานาจหนาที่ จึงควรนํา
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หลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ที่เรียกกันวา “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหาร
และ จัดการศึกษาใหกับสถานศึกษา ทั้งในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล ดานบริหารงาน
ทั่วไป ซึ่งหลักดังกลาวประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ
รับผิดชอบและหลักความคุมคา และสอดคลองกับธรรมาภิบาลสามารถเรียกไดหลายอยาง เชน ธรรมภิบาล ธรรมรัฐ
การบริหารจัดการที่ดี การกํากับดูแลกิจการที่ดี (สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกร
มหาชน), 2553 : 19)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไดกําหนดนโยบายไววา การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให
ครอบคลุมเขตพื้นที่บริการ โดยมีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนเปนคนดี เกงและมีความสุข ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
จึงมีนโยบายการเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการ
บริหารจัดการที่ครอบคลุมการดําเนินงานทุกดาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหครูมีความรูความเขาใจ เกิดความตระหนัก
ในการพัฒนาปรับปรุงการทํางาน ตลอดจนดําเนินงานดานการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยไดมีการจัดประชุม
อบรม สรางความเขาใจแกผูบริหารสถานศึกษา เพื่อนําไปปฏิบัติและเสริมสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในระบบงาน
ของสถานศึกษาทุกแหง ที่ผานมา พบวามีการศึกษาวิจยั ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาที่บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล อยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวา การบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เปนการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเปนรูปแบบของการบริหารจัดการที่ไดรับการยอมรับวาเปนรูปแบบของการ
บริหารจัดการที่จะนําผลการวิจัยไปประกอบในการวางแผน แกไข ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2, 2553 : 4)
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนแนวทางในการบริหารตามหลักธรรมา ภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลที่จะนําผลการวิจัยไปประกอบการวางแผนในการบริหารจัดการ แกไข
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไดตามมาตรฐานตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
2. เพื่อ เปรีย บเทีย บแนวความคิ ด การบริห ารตามหลัก ธรรมาภิ บาลในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามสถานภาพ
สมมติฐานในการศึกษา
บุคลากรที่มีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 แตกตางกัน
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ขอบเขตของการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยไดสังเคราะหจากการศึกษาหลักการตาม ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวย การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีหลักสําคัญ 6 หลัก คือ
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา (ถวิลวดี
บุรีกุล,2558)
วีธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใช ในการศึก ษาครั้งนี้ ไดแ ก ผูบริ หารสถานศึกษาและครูผู สอนในสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 1,904 คน กลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 451 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงชั้น
(Stratified random sampling) ตามตําแหนงโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของเครซซี่
และมอรแกน (Krejcie and Morgan,1970: 608; อางถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 44)
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) เกี่ยวกับ สถานภาพของบุคลากร
ตอนที่ 2 เปน แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การบริห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลตามความคิ ด เห็ น ของผู บริ ห าร
สถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต
2 มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scales) 5 ระดับ ตามวิธีการวัดแบบ ลิเคิรท (Likert)
การสรางและการทดสอบเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scales) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) และ
การสรางแบบสอบถามปลายเปด (Open ended) จากตําราของ บุญชม ศรีสะอาด (2553 : 74)
3. เขียนแบบสอบถามฉบับรางโดยยึดแนวคิดขอ 1 และ ขอ 2 แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมแลวนําไปปรับปรุงแกไข
4. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามที่อาจารยที่ป รึกษาเสนอแนะแลวไปให ผูเชี่ยวชาญ จํา นวน 5 ทา น
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยหาดรรชนีความสอดคลองของคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ
(Index of consisteney: IOC) ซึ่งคา IOC อยูระหวาง 0.60 – 1.00
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5. นําแบบสอบถามที่ผานการเลือกแลวนําไปทดลองใชเครื่องมือ (try - out) กับผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ รายดานและความเชื่อมั่นทั้งฉบับได
0.97
6. จัดพิมพแบบสอบถามเปนฉบับสมบูรณ แลวนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage)
2. วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และนําคาเฉลี่ยมาแปล
ความหมายเทียบกับเกณฑคาเฉลี่ย 5 ระดับ(บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 121)
4.51-5.00 หมายความวา มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายความวา มีการปฏิบัติในระดับมาก
2.51-3.50 หมายความวา มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายความวา มีการปฏิบัติในระดับนอย
1.00-1.50 หมายความวา มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด
3. การเปรียบเทียบแนวความคิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตาม
สถานภาพ โดยใชคาสถิติที (t-test แบบ Independent samples)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ในภาพรวมและรายดาน ปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ในภาพรวมและรายดาน
การบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล

ระดับปฏิบัติ
แปลผล

X

S.D

1. ดานหลักนิติธรรม

3.74

0.16

มาก

2. ดานหลักคุณธรรม

3.71

0.23

มาก

3. ดานหลักความโปรงใส

3.65

0.28

มาก

4. ดานหลักการมีสวนรวม

3.74

0.32

มาก
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5. ดานหลักความรับผิดชอบ

3.64

0.22

มาก

6. ดานหลักความคุมคา

3.69

0.26

มาก

3.70

0.17

มาก

รวม

จากตารางที่ 1 แสดงวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ( X = 3.70) เมื่อพิจารณา
รายดานพบวา ดานที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ดานหลัก นิติธรรม ( X = 3.74) รองลงมาคือ ดานหลักการมี
สวนรวม ( X = 3.74) สวนดานที่มีการปฏิบัตินอยที่สุดคือ ดานหลักความรับผิดชอบ ( X = 3.64)
ผลการเปรียบเทียบแนวความคิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตาม
สถานภาพปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2

การเปรียบเทียบแนวความคิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามสถานภาพ
ผูบริหารฯ

การบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล
1. ดานหลักนิติธรรม
2. ดานหลักคุณธรรม
3. ดานหลักความโปรงใส
4. ดานหลักการมีสวนรวม
5. ดานหลักความรับผิดชอบ
6. ดานหลักความคุมคา
โดยภาพรวม

ครูผูสอน
t

3.76
3.71
3.70
3.76
3.71
3.70

.16
.26
.30
.32
.19
.26

แปล
ผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.72

.18

มาก

X

S.D.

P -Value

.16
.21
.27
.31
.23
.26

แปล
ผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1.806
1.98*
2.260
0.841
3.847**
0.315

.585
.018
.088
.295
.010
.499

3.69 .16

มาก

2.081

.308

X
3.73
3.71
3.63
3.74
3.62
3.69

S.D.

*p ≤ .05 , **p ≤ .01
จากตารางที่ 2 แสดงวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน โดยภาพรวม มี
ความคิดเห็นไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณา รายดาน พบวา ดานหลักคุณธรรม มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
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นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .05 ด านหลั กความรั บ ผิ ดชอบ มี ค วามคิ ด เห็ น แตกต า งกั น อยา งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .01 สวนดานที่เหลือ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน
ทั้ ง นี้ เ ป น เพราะว า ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และ ครู ผู ส อนได มี ก ารนํ า หลั ก ธรรมาภิ บ าลมาใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านใน
สถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบัน มีลักษณะของนักบริหารการศึกษามืออาชีพ มีความรู
ความสามารถ ที่จะนําสถานศึกษาสูความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษาที่จะ
ดํารงตําแหนงไดจะตองผานการสอบแขงขันและอบรมผูบริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนดจากการ
พัฒนาดังกลาว ทําใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับความรูความเขาใจ กระบวนการบริหารสถานศึกษา ตลอดจนไดรับ
ทักษะที่จําเปน และคุณธรรมสําหรับผูบริหารเพิ่มพูนมากขึ้น จึงทําให การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุจิตรา มีจํารัส (2550 : 85)
ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้ง 6 หลัก เรียงตามลําดับ
คือ หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความคุมคา และหลักนิติธรรม
และสอดคลองกับงานวิจัยของลาวัลย เฟองประยูร (2553 : 66) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนและครูตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนและครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก
หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา หลักคุณธรรม หลักการมีสวนรวม หลักนิติธรรม เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน มีประเด็นที่สนใจนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1.1 ดานหลักนิติธรรม พบวา โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ มาก แสดงใหเห็นวาการ
บริหารสถานศึกษาไดรับความเอาใจใสจากผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก หลักนิติธรรมเปนขอตกลง กฎ กติกา ระเบียบ ขอกําหนดตาง
ๆ เปนองคประกอบของการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติใหผูบริหารสถานศึกษาจะตองรวมคิด รวม
ทํา กับบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อใหการดําเนินงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ซึ่งกฎ ระเบียบ
ที่ตั้งขึ้นตองมุงใหเกิดความเปนธรรม เพื่อรักษาผลประโยชนของบุคลากรเปนหลัก เปนที่ยอมรับของบุคลากร ตอง
บังคับใชอยางเสมอภาค สอดคลองกับแนวคิดของอานันท ปนยารชุน (2543 : 7; อางถึงใน ธีรวัฒน ชูชาติ, 2552 :
117) กลาวถึงหลักนิติธรรมวา ทั้งเจตนารมณและการบังคับใชกฎหมายตองเปนธรรมแกทุกฝาย เพื่อประโยชนตอคน
หมูมาก ไมใชเพื่อคนกลุมใดกลุมหนึ่ง ตองเสมอภาคและเปนธรรม และแนวคิดของมนตรี กนกวารี (2547 : 1; อาง
ถึงใน ธีรวัฒน ชูชาติ, 2552 : 117) ใหความหมายวา หลักนิติธรรม เปนหลักการปกครองภายใตกฎหมายที่ควบคลุม
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ไปถึง เรื่องการตรากฎหมายใหทันสมัย และเปนธรรม รวมทั้งเปนที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพรอมใจใน
การปฏิบัติตามกฎหมาย
1.2 ด านหลั ก คุณ ธรรม พบวา โดยภาพรวมมี ร ะดั บการปฏิ บัติ อ ยูใ นระดั บ มาก แสดงใหเ ห็น ว า
ผูบริหารสถานศึกษามีการใชคุณธรรมในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งสืบเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาไดรับการ
พัฒนาตนเองทั้งดานวิชาการ ดานคุณธรรม อยูตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของไพศาล ตั้งสมบูรณ (2548 :
87-88) ทําการศึกษาเรื่อง การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวาผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร มีการ
ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ หลัก
ความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความคุมคา หลักคุณธรรม หลักความรวมมือ และหลักความโปรงใส ตามลําดับ
1.3 ดานหลักความโปรงใส พบวา โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ มาก แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพจะตองมีความซื่อสัตย สุจริต มีการวางแผนการดําเนินงาน การจัดการงบประมาณ การ
ประสานงาน พยายามใหการดําเนินงานทุกอยางที่เกิดขึ้นในสถานศึกษามีความโปรงใส ใหมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร
อยางตรงไปตรงมา ตรวจสอบได อันสรางความไววางใจจากผูใตบังคับบัญชาและชุมชน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ สุจิตรา มีจํารัส (2550 : 85) ใหความหมายวา หลักความโปรงใส เปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของ
คนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนอยางตรงไปตรงมา ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความ
ถูกตองชัดเจนและสอดคลองกับงานวิจัยของอัมพร มีพุด (2551 : 127-132 ) ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ผูบริหาร
สถานศึกษาไดใชหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุมคา ในการบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
1.4 ดานหลักการมีสวนรวม พบวา โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ มาก แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานอยางอิสระใหครู บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม
ในการพัฒนาการศึกษา มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย พิจารณาปญหาและการแกไขปญหารวมกัน ใน
รูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษา มีอิสระในการบริหารงบประมาณเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใหการบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวแทนครู สวน
ใหญนั้นก็มีความตองการที่จะมีบทบาทมีสวนรวมในการรับรู มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจดานการ
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษามากขึ้น บุคลากรในโรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน สําหรับผูปกครองซึ่งเปนตัวแทนของชุมชนก็ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ
ของสถานศึกษา มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาในดานตาง ๆ มากขึ้น ชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน
ใหสถานศึกษา มีวัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา ซึ่ง พงศพันธ วันดี
เรืองไพศาล (2551 : 89) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การที่ประชาชนไดใชคุณสมบัติสวนตัวในดานความรู
ความสามารถ และทรัพยากรที่มีอยูเขาไปรวมตัดสินใจในขั้นตอนตาง ๆ ดวยตนเอง หรือองคกรที่ประชาชนจัดตั้งขึ้น
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อยางมีเสรีภาพและเสมอภาค และธีรวัฒน ชูญาติ (2552 : 119) ใหความหมายวา การบริหารแบบมีสวนรวม คือ
การที่ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานเขามามีบทบาทในการพิจารณาปญหา และตัดสินใจรวมกัน รวมรับผิดชอบใน
การบริหารงานบางอยาง เพื่อประโยชนในการระดมกําลังความคิดและแบงภาระหนาที่ของผูบริหาร
1.5 ดานหลักความรับผิดชอบ พบวา โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ มาก แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารสถานศึกษาไดรับการยอมรับและความพอใจจากผูรับบริการและผูเกี่ยวของ การบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่
กําหนดของงานที่ปฏิบัติ คุณภาพของงานทั้งดานปริมาณ ความถูกตองครบถวน รวมทั้งจํานวนความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และจํานวนการรองเรียนหรือการกลาวหาที่ไดรับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของลาวัลย
เฟองประยูร (2553 : 66) กําหนดไววาหลักความรับผิดชอบประกอบดวย การตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกใน
ความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และการกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจน
การเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทําของตน
1.6 ดานหลักความคุมคา พบวา โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ มาก แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารสถานศึกษาไดบริหารสถานศึกษาโดยใชการบริหารจัดการและการใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัด เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม เลือกนําเทคโนโลยีใหมมาใชและพัฒนาความสามารถของบุคลากรอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง ไดผลดี มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการบริหารงานสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อริศรา
ขาวพล (2552 : 138-147) เสนอหลักธรรมาภิบาลที่สอดคลองกับหลักความคุมคา หมายถึง ความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รัฐสามารถจัดสรรและใชทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางคุมคาและเหมาะสม เพือ่ ตอบสนองความตองการ
ของคนในสังคมโดยรวม รวมถึงการทํางานที่รวดเร็วมีคุณภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด และสอดคลองแนวคิด
ของทินกร อัครศรีชัยโรจน (2551 : 119) กลาวไววา หลักความคุมคาเปนเรื่องของการบริหารที่มีประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน ไมวาจะเปนดานการจัดการ กระบวนการทํางาน การจัดองคการ การจัดสรรบุคคลและการใช
ทรัพยากรสาธารณะอยางคุมคาและมีความเหมาะสม มีการดําเนินการและใหบริการประชาชนที่ใหผลลัพธเปนที่นา
พอใจและกระตุนการพัฒนาสังคมทุกดานไมวาจะเปนดานการเมือง สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
2. ผลการเปรียบเทียบแนวความคิ ดการบริ หารตามหลักธรรมาภิบ าลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
ความคิดของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูบริหาร
สถานศึ ก ษาเป น ผู มี ค วามรู ค วามสามารถและมี ภ าวะผู นํ า สู ง มี ก ารรั บ รู น โยบายการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา มีความรูความเขาใจหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และผูบริหารไดนําความรู
ประสบการณที่ไดรับมาถายทอดใหครูผูสอนไดรับรู และรวมกันปฏิบัติ แตเนื่องจากอาจนํามาปฏิบัติไมตอเนื่อง ขาด
การนิเทศติดตาม ทําใหการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขาดหายไปเปนบางชวง สอดคลองกับงานวิจัยของไพศาล
ตั้งสมบูรณ (2548 : 87-88) ทําการศึกษาเรื่องการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา ความแตกตางของการปฏิบัติจริงและความคาดหวังตอ
การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ไมมีความแตกตาง
กัน โดยที่คาเฉลี่ยของการปฏิบัติจริงนอยกวาความคาดหวังทุกดาน โดยมีความเห็นสอดคลองกันวามีการใชหลักความ
โปรงใสอยูในระดับสุดทาย และสอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพร พุดมี (2551 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ผล
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การศึกษา พบวา ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานหลักคุณธรรม มีความ
คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา
1.1 ควรปรับปรุงและพัฒนาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของสถานศึกษา ในรูปแบบการจัด
อบรม ศึกษา ดูงานหรือสัมมนาใหมีความรู ความเขาใจตรงกันในแนวปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานหลักนิติธรรม
และหลักความรับผิดชอบ
1.2 ผูบริหารสถานศึกษาทุกสถานศึกษาควรมีการทําความเขาใจกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
และนํามาปฏิบัติจริงใหมากและใหเปนไปอยางตอเนื่อง
2. ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป
2.1 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาดีเดน หรือ
สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่ดี เพื่อเจาะลึกถึงผูบริหารที่นําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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