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การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

Administration According to Good Governance in Basic Schools under 

the Jurisdiction ofSuratthani Primary Educational Service Area Office 2 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ  

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 451 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา 

(Rating scales)  มีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น ท้ังฉบับเทากับ .97  วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานและทดสอบความแตกตางโดยใชสถิติทดสอบที  (t- test  แบบ Independent  samples)  

 ผลการศึกษาพบวา 

 1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุ

ราษฎรธานี เขต 2 โดยภาพรวม พบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูในระดับมาก 

  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ตอการบริหารตาม                   

หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 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  

 

1 นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วทิยาลัยนครราชสีมา 
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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 

 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  (พ.ศ. 2552- 2561)  มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  ท้ังน้ีเพ่ือใหคนไทยได

เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ  โดยมีกรอบแนวทางการปฏิรูปใน 4 ดาน คือ  การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม  การ

พัฒนาครูยุคใหม  การพัฒนาสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม  การพัฒนาการบริหารจัดการใหม (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553 : ก)และในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2553 มีความมุงหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปน

มนุษยท่ีสมบูรณ  เปนคนดี  มีความสามารถและมีความสุข  การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลัง และมี

ประสิทธิภาพ  จําเปนท่ีจะตองมีการกระจายอํานาจและใหทุกฝายมีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 10 ไดกําหนดเปาหมายดานธรรมาภิบาล  มุงใหหนวยงานท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน

ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการหนวยงาน ซึ่งใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของ

ไทย  มีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา  กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ  

งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารท่ัวไป  ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง  มาตรา 40 กําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระดับต่ํากวาปริญญาตรีของแตละสถานศึกษา  เพ่ือทําหนาท่ีกํากับและสงเสริม  

สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  ประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา  และผูทรงคุณวุฒิ  ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและ

เลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 24 - 25) 

 การปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารการศึกษาโดยเนนการกระจายอํานาจ  เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาน้ัน  ทําใหสถานศึกษาจะตองตระหนักในการบริหารใหมใหมีความโปรงใสและมีความรับผิดชอบ  

ทําใหผูเก่ียวของทุกฝายเกิดความเช่ือถือในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีไดรับมอบอํานาจหนาท่ี  จึงควรนํา 
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หลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  ท่ีเรียกกันวา “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหาร

และ  จัดการศึกษาใหกับสถานศึกษา  ท้ังในดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล  ดานบริหารงาน

ท่ัวไป  ซึ่งหลักดังกลาวประกอบดวย  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม  หลักความ

รับผิดชอบและหลักความคุมคา และสอดคลองกับธรรมาภิบาลสามารถเรียกไดหลายอยาง เชน  ธรรมภิบาล  ธรรมรัฐ  

การบริหารจัดการท่ีดี การกํากับดูแลกิจการท่ีดี    (สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกร

มหาชน), 2553 : 19)  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไดกําหนดนโยบายไววา  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให

ครอบคลุมเขตพ้ืนท่ีบริการ  โดยมีเปาหมายเพ่ือใหผูเรียนเปนคนดี เกงและมีความสุข  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

จึงมีนโยบายการเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาในสังกัด  เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในการ

บริหารจัดการท่ีครอบคลุมการดําเนินงานทุกดาน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครูมีความรูความเขาใจ  เกิดความตระหนัก

ในการพัฒนาปรับปรุงการทํางาน  ตลอดจนดําเนินงานดานการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยไดมีการจัดประชุม  

อบรม  สรางความเขาใจแกผูบริหารสถานศึกษา  เพ่ือนําไปปฏิบัติและเสริมสรางธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในระบบงาน

ของสถานศึกษาทุกแหง  ท่ีผานมา  พบวามีการศึกษาวิจยัผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาท่ีบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล  อยูในระดับมาก  ซึ่งแสดงใหเห็นวา  การบริหารงานตามหลัก  ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  เปนการบริหารจัดการท่ีดี  ซึ่งเปนรูปแบบของการบริหารจัดการท่ีไดรับการยอมรับวาเปนรูปแบบของการ

บริหารจัดการท่ีจะนําผลการวิจัยไปประกอบในการวางแผน  แกไข  ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารสถานศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2, 2553 : 4) 

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว  ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารตามหลักธรรมา ภิบาลในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผลการศึกษาครั้งน้ีจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ

การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลท่ีจะนําผลการวิจัยไปประกอบการวางแผนในการบริหารจัดการ  แกไข

ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไดตามมาตรฐานตอไป 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบแนวความคิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามสถานภาพ 

 

สมมติฐานในการศึกษา 

 บุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 แตกตางกัน 
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ขอบเขตของการศึกษา 

 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2  โดยไดสังเคราะหจากการศึกษาหลักการตาม ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวย การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีหลักสําคัญ 6 หลัก คือ 

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา (ถวิลวดี 

บุรีกุล,2558) 

 

วีธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2  ปการศึกษา 2562   จํานวน 1,904 คน กลุมตัวอยางท่ี

ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 451 คน  ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงช้ัน  

(Stratified  random  sampling)  ตามตําแหนงโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของเครซซี่ 

และมอรแกน (Krejcie and Morgan,1970: 608; อางถึงในบุญชม  ศรีสะอาด, 2553 : 44) 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) เก่ียวกับ สถานภาพของบุคลากร  

   ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 

2 มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scales) 5 ระดับ  ตามวิธีการวัดแบบ ลิเคิรท (Likert)   

การสรางและการทดสอบเคร่ืองมือ 

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

  2. ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scales) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) และ

การสรางแบบสอบถามปลายเปด (Open ended) จากตําราของ บุญชม ศรีสะอาด (2553 : 74) 

3. เขียนแบบสอบถามฉบับรางโดยยึดแนวคิดขอ 1 และ ขอ 2 แลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาการวิจัย เพ่ือ

พิจารณาความเหมาะสมแลวนําไปปรับปรุงแกไข 

4. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาเสนอแนะแลวไปใหผูเช่ียวชาญ  จํานวน 5 ทาน  

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยหาดรรชนีความสอดคลองของคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ 

(Index of  consisteney: IOC) ซึ่งคา IOC อยูระหวาง 0.60 – 1.00 
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5. นําแบบสอบถามท่ีผานการเลือกแลวนําไปทดลองใชเครื่องมือ (try - out) กับผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ  รายดานและความเช่ือมั่นท้ังฉบับได  

0.97 

6. จัดพิมพแบบสอบถามเปนฉบับสมบูรณ  แลวนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยตอไป 

 การวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 1 เก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  โดยการแจกแจง

ความถ่ี (Frequency)  และหาคารอยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 เก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation) และนําคาเฉลี่ยมาแปล

ความหมายเทียบกับเกณฑคาเฉลี่ย 5 ระดับ(บุญชม  ศรีสะอาด, 2553 : 121) 

4.51-5.00   หมายความวา มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 

3.51-4.50   หมายความวา มีการปฏิบัติในระดับมาก 

2.51-3.50   หมายความวา มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

1.51-2.50   หมายความวา มีการปฏิบัติในระดับนอย 

     1.00-1.50   หมายความวา มีการปฏิบัติในระดับนอยท่ีสุด 

 3. การเปรียบเทียบแนวความคิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตาม

สถานภาพ  โดยใชคาสถิติที  (t-test  แบบ  Independent  samples)   

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ในภาพรวมและรายดาน ปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1   คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ในภาพรวมและรายดาน 

 

การบริหาร 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับปฏิบัต ิ

X  S.D 
แปลผล 

 

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  

รวม 3.70 0.17 มาก  

 

 จากตารางท่ี 1 แสดงวา  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ( X  = 3.70)  เมื่อพิจารณา

รายดานพบวา  ดานท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ  ดานหลัก     นิติธรรม  ( X  = 3.74)  รองลงมาคือ  ดานหลักการมี

สวนรวม ( X  = 3.74)  สวนดานท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุดคือ  ดานหลักความรับผิดชอบ ( X  = 3.64)      

 ผลการเปรียบเทียบแนวความคิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จําแนกตาม

สถานภาพปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางท่ี  2 

 

ตารางท่ี 2   การเปรียบเทียบแนวความคิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามสถานภาพ  

 

 

          การบริหาร 

   ตามหลักธรรมาภิบาล 

ผูบริหารฯ  ครูผูสอน   

t 
P -Value 

X  S.D. 
แปล

ผล X  S.D. 
แปล

ผล 

  

1. ดานหลักนิติธรรม 3.76  .16  มาก 3.73  .16  มาก 1.806  .585 

2. ดานหลักคุณธรรม  3.71  .26  มาก 3.71  .21  มาก  1.98*  .018 

3. ดานหลักความโปรงใส  3.70  .30  มาก 3.63  .27  มาก  2.260 .088 

4. ดานหลักการมีสวนรวม 3.76  .32  มาก 3.74  .31  มาก  0.841 .295 

5.  ดานหลักความรับผิดชอบ   3.71  .19  มาก  3.62 .23  มาก  3.847** .010 

6.  ดานหลักความคุมคา 3.70  .26  มาก 3.69  .26 มาก  0.315 .499 

โดยภาพรวม 

 
3.72  .18  มาก  3.69 .16  มาก  2.081 .308 

*p  ≤  .05 , **p  ≤  .01  

 

 จากตารางท่ี 2  แสดงวา  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  โดยภาพรวม มี

ความคิดเห็นไมแตกตางกัน   และเมื่อพิจารณา รายดาน  พบวา  ดานหลักคุณธรรม มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี 

 

ภาคบรรยาย 

 
 



 

155 

 

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานหลักความรับผิดชอบ มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 สวนดานท่ีเหลือ  มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน     

  

อภิปรายผล 

 1.  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  อยูในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 

ท้ังน้ีเปนเพราะวา  ผูบริหารสถานศึกษา และ ครูผูสอนไดมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานใน

สถานศึกษา ท้ังน้ีเน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบัน  มีลักษณะของนักบริหารการศึกษามืออาชีพ  มีความรู

ความสามารถ  ท่ีจะนําสถานศึกษาสูความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.  2553  นอกจากน้ีผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะ

ดํารงตําแหนงไดจะตองผานการสอบแขงขันและอบรมผูบริหารสถานศึกษา  ตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนดจากการ

พัฒนาดังกลาว ทําใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับความรูความเขาใจ กระบวนการบริหารสถานศึกษา  ตลอดจนไดรับ

ทักษะท่ีจําเปน และคุณธรรมสําหรับผูบริหารเพ่ิมพูนมากข้ึน  จึงทําให การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ท้ังในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุจิตรา  มีจํารัส (2550 : 85)  

ไดทําการวิจัยเรื่อง  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  การบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ท้ัง 6 หลัก เรียงตามลําดับ 

คือ หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม  หลักความคุมคา และหลักนิติธรรม  

และสอดคลองกับงานวิจัยของลาวัลย  เฟองประยูร (2553 : 66) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร

โรงเรียนและครูตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด 

 ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารโรงเรียนและครู มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก  

หลักความโปรงใส  หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา หลักคุณธรรม  หลักการมีสวนรวม  หลักนิติธรรม  เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน  มีประเด็นท่ีสนใจนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

  1.1  ดานหลักนิติธรรม พบวา  โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ มาก แสดงใหเห็นวาการ

บริหารสถานศึกษาไดรับความเอาใจใสจากผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาและ

การประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก หลักนิติธรรมเปนขอตกลง  กฎ  กติกา  ระเบียบ  ขอกําหนดตาง 

ๆ เปนองคประกอบของการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติใหผูบริหารสถานศึกษาจะตองรวมคิด รวม

ทํา กับบุคลากรในสถานศึกษา  เพ่ือใหการดําเนินงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  ซึ่งกฎ ระเบียบ 

ท่ีตั้งข้ึนตองมุงใหเกิดความเปนธรรม  เพ่ือรักษาผลประโยชนของบุคลากรเปนหลัก  เปนท่ียอมรับของบุคลากร  ตอง

บังคับใชอยางเสมอภาค  สอดคลองกับแนวคิดของอานันท  ปนยารชุน (2543 : 7; อางถึงใน ธีรวัฒน  ชูชาติ, 2552 :  

117)  กลาวถึงหลักนิติธรรมวา  ท้ังเจตนารมณและการบังคับใชกฎหมายตองเปนธรรมแกทุกฝาย  เพ่ือประโยชนตอคน

หมูมาก  ไมใชเพ่ือคนกลุมใดกลุมหน่ึง  ตองเสมอภาคและเปนธรรม และแนวคิดของมนตรี  กนกวารี (2547 : 1; อาง

ถึงใน ธีรวัฒน  ชูชาติ, 2552 : 117)  ใหความหมายวา หลักนิติธรรม  เปนหลักการปกครองภายใตกฎหมายท่ีควบคลุม 
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ไปถึง  เรื่องการตรากฎหมายใหทันสมัย และเปนธรรม  รวมท้ังเปนท่ียอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพรอมใจใน

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

  1.2  ดานหลักคุณธรรม  พบวา โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ มาก แสดงใหเห็นวา 

ผูบริหารสถานศึกษามีการใชคุณธรรมในการบริหารสถานศึกษา  ซึ่งสืบเน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษาไดรับการ

พัฒนาตนเองท้ังดานวิชาการ  ดานคุณธรรม อยูตลอดเวลา  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของไพศาล  ตั้งสมบูรณ (2548  :  

87-88)  ทําการศึกษาเรื่อง  การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสมุทรสาคร  ผลการศึกษาพบวาผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร  มีการ

ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  โดยเรียงลําดับเฉลี่ยจากมากไปนอยดังน้ี  หลัก

ความรับผิดชอบ  หลักนิติธรรม  หลักความคุมคา  หลักคุณธรรม  หลักความรวมมือ  และหลักความโปรงใส  ตามลําดับ   

  1.3  ดานหลักความโปรงใส  พบวา โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ มาก แสดงใหเห็นวา  

ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพจะตองมีความซื่อสัตย สุจริต มีการวางแผนการดําเนินงาน  การจัดการงบประมาณ การ

ประสานงาน  พยายามใหการดําเนินงานทุกอยางท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษามีความโปรงใส  ใหมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร

อยางตรงไปตรงมา  ตรวจสอบได  อันสรางความไววางใจจากผูใตบังคับบัญชาและชุมชน  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย

ของ สุจิตรา  มีจํารัส (2550 : 85)  ใหความหมายวา  หลักความโปรงใส  เปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของ

คนในชาติ  โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชนอยางตรงไปตรงมา  ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความ

ถูกตองชัดเจนและสอดคลองกับงานวิจัยของอัมพร  มีพุด (2551  : 127-132 )  ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต 2  ผลการวิจัยพบวา การ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2 ผูบริหาร

สถานศึกษาไดใชหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ  และหลัก

ความคุมคา  ในการบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก   

  1.4  ดานหลักการมีสวนรวม  พบวา โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ มาก แสดงใหเห็นวา 

ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานอยางอิสระใหครู  บุคลากรในสถานศึกษา  ชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวม 

ในการพัฒนาการศึกษา  มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย  พิจารณาปญหาและการแกไขปญหารวมกัน ใน

รูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษา  มีอิสระในการบริหารงบประมาณเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  เพ่ือใหการบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพมากข้ึน  ตัวแทนครู สวน

ใหญน้ันก็มีความตองการท่ีจะมีบทบาทมีสวนรวมในการรับรู มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  การตัดสินใจดานการ

บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษามากข้ึน บุคลากรในโรงเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการจัดหาวัสดุ 

อุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน สําหรับผูปกครองซึ่งเปนตัวแทนของชุมชนก็ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 

ของสถานศึกษา  มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาในดานตาง ๆ มากข้ึน ชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน

ใหสถานศึกษา มีวัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา  ซึ่ง พงศพันธ  วันดี

เรืองไพศาล (2551 :  89)  กลาววา การมีสวนรวม  หมายถึง  การท่ีประชาชนไดใชคุณสมบัติสวนตัวในดานความรู

ความสามารถ  และทรัพยากรท่ีมีอยูเขาไปรวมตัดสินใจในข้ันตอนตาง ๆ  ดวยตนเอง  หรือองคกรท่ีประชาชนจัดตั้งข้ึน 
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อยางมีเสรีภาพและเสมอภาค และธีรวัฒน  ชูญาติ (2552 : 119)  ใหความหมายวา การบริหารแบบมีสวนรวม คือ  

การท่ีผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานเขามามีบทบาทในการพิจารณาปญหา  และตัดสินใจรวมกัน  รวมรับผิดชอบใน

การบริหารงานบางอยาง  เพ่ือประโยชนในการระดมกําลังความคิดและแบงภาระหนาท่ีของผูบริหาร 

  1.5  ดานหลักความรับผิดชอบ  พบวา โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ มาก แสดงใหเห็นวา 

ผูบริหารสถานศึกษาไดรับการยอมรับและความพอใจจากผูรับบริการและผูเก่ียวของ  การบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ี

กําหนดของงานท่ีปฏิบัติ  คุณภาพของงานท้ังดานปริมาณ  ความถูกตองครบถวน  รวมท้ังจํานวนความผิดพลาดท่ี

เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน  และจํานวนการรองเรียนหรือการกลาวหาท่ีไดรับ  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของลาวัลย  

เฟองประยูร (2553 : 66)  กําหนดไววาหลักความรับผิดชอบประกอบดวย  การตระหนักในสิทธิหนาท่ี  ความสํานึกใน

ความรับผิดชอบตอสังคม  การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง  และการกระตือรือรนในการแกปญหา  ตลอดจน

การเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตางและความกลาท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทําของตน 

  1.6  ดานหลักความคุมคา  พบวา โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ มาก แสดงใหเห็นวา 

ผูบริหารสถานศึกษาไดบริหารสถานศึกษาโดยใชการบริหารจัดการและการใชทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัด  เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม  เลือกนําเทคโนโลยีใหมมาใชและพัฒนาความสามารถของบุคลากรอยางเปนระบบและ

ตอเน่ือง  ไดผลดี มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการบริหารงานสถานศึกษา  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อริศรา  

ขาวพล (2552 : 138-147)  เสนอหลักธรรมาภิบาลท่ีสอดคลองกับหลักความคุมคา หมายถึง  ความมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล  รัฐสามารถจัดสรรและใชทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางคุมคาและเหมาะสม  เพ่ือตอบสนองความตองการ

ของคนในสังคมโดยรวม  รวมถึงการทํางานท่ีรวดเร็วมีคุณภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด  และสอดคลองแนวคิด

ของทินกร  อัครศรีชัยโรจน (2551 : 119)  กลาวไววา  หลักความคุมคาเปนเรื่องของการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพใน

การดําเนินงาน  ไมวาจะเปนดานการจัดการ  กระบวนการทํางาน  การจัดองคการ  การจัดสรรบุคคลและการใช

ทรัพยากรสาธารณะอยางคุมคาและมีความเหมาะสม  มีการดําเนินการและใหบริการประชาชนท่ีใหผลลัพธเปนท่ีนา

พอใจและกระตุนการพัฒนาสังคมทุกดานไมวาจะเปนดานการเมือง  สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 

 2.  ผลการเปรียบเทียบแนวความคิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตาม

ความคิดของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ท้ังน้ีเปนเพราะวา  ผูบริหาร

สถานศึกษาเปนผูมีความรูความสามารถและมีภาวะผูนําสูง  มีการรับรูนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษา  มีความรูความเขาใจหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และผูบริหารไดนําความรู  

ประสบการณท่ีไดรับมาถายทอดใหครูผูสอนไดรับรู  และรวมกันปฏิบัติ  แตเน่ืองจากอาจนํามาปฏิบัติไมตอเน่ือง  ขาด

การนิเทศติดตาม  ทําใหการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขาดหายไปเปนบางชวง สอดคลองกับงานวิจัยของไพศาล  

ตั้งสมบูรณ (2548 :  87-88)  ทําการศึกษาเรื่องการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร  ผลการศึกษาพบวา  ความแตกตางของการปฏิบัติจริงและความคาดหวังตอ

การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร  ไมมีความแตกตาง

กัน  โดยท่ีคาเฉลี่ยของการปฏิบัติจริงนอยกวาความคาดหวังทุกดาน  โดยมีความเห็นสอดคลองกันวามีการใชหลักความ

โปรงใสอยูในระดับสุดทาย  และสอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพร  พุดมี (2551  :  บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเรื่อง  การ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต 2  ผล 
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การศึกษา พบวา ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา  ตามความคิดเห็น

ของผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  ยกเวนดานหลักคุณธรรม มีความ

คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา  

  1.1  ควรปรับปรุงและพัฒนาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของสถานศึกษา ในรูปแบบการจัด

อบรม  ศึกษา  ดูงานหรือสัมมนาใหมีความรู  ความเขาใจตรงกันในแนวปฏิบัติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานหลักนิติธรรม

และหลักความรับผิดชอบ 

  1.2  ผูบริหารสถานศึกษาทุกสถานศึกษาควรมีการทําความเขาใจกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

และนํามาปฏิบัติจริงใหมากและใหเปนไปอยางตอเน่ือง 

 2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งตอไป 

  2.1  ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาดีเดน  หรือ

สถานศึกษาท่ีมีการปฏิบัติท่ีดี  เพ่ือเจาะลึกถึงผูบริหารท่ีนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  2.2  ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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