การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
The Administration applying good governance of educational institutions
Under Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1
ทวีศักดิ์ แกวอาษา 1 สมเดช สาวันดี 2 อภิสิทธิ์ บุญยา 3
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บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาการบริห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และเพื่อเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ขาราฃการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
จำนวน 315 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการศึ ก ษาเป น แบบสอบถามมาตราส ว นประมาณค า (Rating scales) มี ค า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเทากับ .97 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจง
ความถี่ รอยละ และทดสอบความแตกตางโดยใชสถิติทดสอบที
ผลการศึกษาพบวา
1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวม พบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราฃการครูตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำแนกโดยภาพรวม พบวา ทุกดานไมแตกตาง
กัน
คำสำคัญ: หลักธรรมาภิบาล

Abstract
The research purposes were to study to compare the administration applying good
governance of educational institutions Under Ubonratchathani Primary Educational Service Area
Office 1. The population was the teachers of schools institutions Under Ubonratchathani Primary
อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
3 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
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Educational Service Area Office 1. the sample group was the 315 teachers. The data collection
instrument was the 5-level estimate rating scale questionnaire with 5 aspects and reliability .97. The
data analysis statistics were the mean, standard deviation, and t-test. (Independent samples)
The results showed that
1. Administration according to the principles of good governance in administration
applying good governance of educational institutions Under Ubonratchathani Primary Educational
Service Area Office 1. Overall, it was found that the administration according to good governance in
basic education institutions was at a high level.
2. The results of the comparison of the opinions of teachers on the administration
according to the principles of good governance administration applying good governance of
educational institutions Under Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1. overall,
found that there was no difference.
Keyword: Good governance
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
การปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารการศึกษาโดยเนนการกระจายอำนาจ เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษานั้น ทำใหสถานศึกษาจะตองตระหนักในการบริหารใหมใหมีความโปรงใสและมีความรับผิดชอบ
ทำใหผูเกี่ยวของทุกฝายเกิดความเชื่อถือในสถานศึกษา ในขณะเดียวกันสำนักนายกรัฐมนตรีไดประกาศระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวาดวย การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 โดยอางเหตุที่ตองออกระเบียบ
นี้วา เพื่อแกภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยางรุนแรง มีสาเหตุมาจากการหยอนประสิทธิภาพของกลไกการบริหาร
กิจการบานเมือง การบริหารราชการกำหนดนโยบายสาธารณะ และการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ อันเปน
ความรับผิดชอบของภาคราชการทั้งฝายการเมืองและฝายขาราชการประจำ ขณะเดียวกันในภาคประชาชนอันเปนพลัง
สำคัญ ก็มีความจำเปนที่จะตองสรางความตื่นตัวและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนตระหนักในสิทธิ หนาที่ของตน
เพิ่มขึ้น หากความออนแอและหยอนประสิทธิภาพไมไดรับการแกไขอยางแทจริงและรีบดวน ทั้งนี้อาจจะกอใหเกิด
ความเสียหายรายแรงตอเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และไดระบุใหกระทรวง ทบวง กรม
และสวนราชการถือปฏิบัติ ดังนั้น สถานศึกษาซึ่งมีหนาที่ใหบริการการศึกษาแกประชาชนและเปนสถานศึกษาของรัฐ
โดยผูบริหารสถานศึกษาที่ไดรับมอบอำนาจหนาที่ จึงควรนำหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
ที่เรียกกันวา “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและ จัดการศึกษาใหกับสถานศึกษา ทั้งในดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล ดานบริหารงานทั่วไป ซึ่งหลักดังกลาวประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา และสอดคลองกับธรรมาภิบาล
สามารถเรี ย กได ห ลายอย า ง เช น ธรรมรั ฐ การบริห ารจั ด การที่ ดี การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (สำนั ก งานรับ รอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555) ผูบริหารตองมีหลักในการดำเนินงานที่เหมาะสม อันจะสงผลให
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ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาตั้งใจปฏิบัติงานใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย การดำเนินงาน
จะประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารในการนำหลักการ
บริหารมาประยุกตใชในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ
ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมไปถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการ และฝายธุรกิจ เปน
การบริหารงานยุคใหมที่เนนความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ความรับผิดชอบความประพฤติชอบ การมีสวนรวม
และกระบวนการยุติธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจำเปนตองแสดงบทบาทภาวะผูนำที่เหมาะสมตอ
ผูรวมงานเพราะภาวะผูนำมีผลตอการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และนอกจากการแสดงบทบาทภาวะผูนำที่เหมาะสม
แล ว ผู บ ริห ารยั งต อ งนำหลั ก ธรรมาภิ บ าลเข า มาใช ในการบริห ารสถานศึ ก ษาให เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพอั น จะส งผลให
สถานศึกษามีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น (จีรนาถ ภูริเศวตกำจรและคณะ, 2563)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1ไดกำหนดแผนการขับเคลื่อนการพัฒ นา
คุณ ภาพการศึกษาในหลายดาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ที่มุงเนนพัฒนาใหสถานศึกษาเปน
หนวยงานที่มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพในการทำงานและเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายที่กำหนด เปน
หนวยงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและโปรงใสปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชน ส วนรวม มี ค วามทั น สมั ย และพรอ มที่ จ ะปรับ ตั วให ทั น ต อการเปลี่ ยนแปลงของโลกตลอดเวลา
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1, 2564)
จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาดังกลาว ทีมผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนแนวทางในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลที่จะนำผลการวิจัยไปประกอบการวางแผนในการบริหารจัดการ แกไข
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไดตามมาตรฐานตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบแนวความคิดการบริหารตามหลั ก ธรรมาภิบ าลในสถานศึกษาขั้น พื้ น ฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณการทำงาน
สมมติฐานการวิจัย
ขาราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณการทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 แตกตาง
กัน
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วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรที่ใชศึกษาในครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบ ลราชธานี เขต 1ปการศึกษา 2564 จำนวน 1,753 คน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1, 2564)
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปการศึกษา 2564 จำนวน 315 คน กำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
ตามตารางสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 608; อางถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2553
: 44)
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาและประสบการณการทำงานของขาราชการครู
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของขาราชการ
ครูในสถานศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบ ลราชธานี เขต 1มี ลักษณะเป น
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scales) 5 ระดับ ตามวิธีการวัดแบบ ลิเคิรท (Likert) โดยมีความหมาย
ดังนี้
5 หมายความวา มีการปฏิบัติ ในระดับมากที่สุด
4 หมายความวา มีการปฏิบัติ ในระดับมาก
3 หมายความวา มีการปฏิบัติ ในระดับปานกลาง
2 หมายความวา มีการปฏิบัติ ในระดับนอย
1 หมายความวา มีการปฏิบัติ ในระดับนอยที่สุด
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจก
แจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage)
2. วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้น ฐาน โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และนำค าเฉลี่ ยมาแปล
ความหมายเทียบกับเกณฑคาเฉลี่ย 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 121)
4.51-5.00 หมายความวามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายความวามีการปฏิบัติในระดับมาก
2.51-3.50 หมายความวามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
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1.51-2.50 หมายความวามีการปฏิบัติในระดับนอย
1.00-1.50 หมายความวามีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด
3. การเปรียบเทียบแนวความคิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนก
ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณการทำงาน โดยใชคาสถิติที (t-test แบบ Independent samples)
สรุปผลการวิจัย
1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณการทำงาน
ปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามวุฒิการศึกษาประสบการณการทำงานของขาราชการครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม
1. วุฒิการศึกษา
1.1 ปริญญาตรี
1.2 สูงกวาปริญญาตรี
รวม
2. ประสบการณการทำงาน
1.1 1 – 10 ป
1.2 มากกวา 10 ป
รวม

จำนวน

รอยละ

208
107
315

66.00
34.00
100

185
130
315

58.70
41.30
100

จากตารางที่ 1 พบวา กลุม ตัวอยางข าราชการครูที่ ต อบแบบสอบถามจำนวน 315 คน ส วนใหญ มี วุฒิ
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จำนวน 208 คน คิดเปนรอยละ 66.00 และมีประสบการณการทำงานอยูระหวาง
1-10 ป จำนวน 185 คน คิดเปนรอยละ 58.70
2. ผลการวิเคราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในภาพรวมและรายดาน
การบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล

ระดับปฏิบัติ

X

S.D

แปลผล

1. ดานหลักนิติธรรม

3.82

0.45

มาก

2. ดานหลักคุณธรรม

3.80

0.46

มาก

3. ดานหลักความโปรงใส

3.77

0.49

มาก

4. ดานหลักการมีสวนรวม

3.79

0.44

มาก

5. ดานหลักความรับผิดชอบ

3.81

0.66

มาก

6. ดานหลักความคุมคา

3.79

0.48

มาก

รวม

3.80

0.48

มาก

จากตารางที่ 2 พบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
( X = 3.80) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ดานหลักนิติธรรม ( X = 3.81) รองลงมาคือ
ดานหลักความรับผิดชอบ ( X = 3.80) และดานหลักการมีสวนรวมกับดานหลักความคุมคามรคาเฉลี่ยเทากัน ( X =
3.79) ตามลำดับ
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตาม
วุฒิการศึกษา และประสบการณการทำงาน ปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางที่ 3 - 4 ดังนี้
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามวุฒิ
การศึกษา
การบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล
1. ดานหลักนิติธรรม
2. ดานหลักคุณธรรม
3. ดานหลักความโปรงใส
4. ดานหลักการมีสวนรวม
5. ดานหลักความรับผิดชอบ
6. ดานหลักความคุมคา
รวม

ปริญญาตรี
S.D.
X
3.82
0.36
3.80
0.37
3.81
0.41
3.79
0.36
3.80
0.50
3.79
0.35
3.80 0.34

สูงกวาปริญญาตรี
S.D.
X
3.80
0.36
3.78
0.40
3.77
0.41
3.80
0.39
3.81
0.42
3.78
0.33
3.79
0.31

t
.559
.286
.885
-.301
-.176
.228
.308

sig
.579
.775
.377
.764
.861
.820
.759

จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความคิดเห็นไม
แตกตางกันเชนกัน
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตาม
ประสบการณการทำงาน
การบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล
1. ดานหลักนิติธรรม
2. ดานหลักคุณธรรม
3. ดานหลักความโปรงใส
4. ดานหลักการมีสวนรวม
5. ดานหลักความรับผิดชอบ
6. ดานหลักความคุมคา
รวม

1 – 10 ป
S.D.
X
3.81
0.33
3.80
0.36
3.76
0.38
3.79
0.31
3.74
0.45
3.79
0.31
3.78
0.30
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มากกวา 10 ป
S.D.
X
3.83
0.41
3.80
0.38
3.85
0.45
3.78
0.43
3.89
0.48
3.79
0.38
3.82
0.34

t
-.464
-.160
-1.681
.177
-2.997
-.243
-1.213

sig
0.643
0.873
.094
.860
.003
.808
.226

จากตารางที่ 4 พบวา กลุ ม ตั วอย างที่ มี ป ระสบการณ ก ารทำงานแตกต างกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม ไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ดานหลักความรับผิดชอบมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานที่เหลือมีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน
ทั้ งนี้ อ าจจะเนื่ อ งมาจาก ผูบ ริ ห ารมี ลั ก ษณะของนั ก บริห ารการศึ ก ษามื อ อาชี พ มี ค วามรูค วามสามารถ ที่ จ ะนำ
สถานศึกษาสูความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางที่กำหนดไวในพระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 มีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานใน นอกจากนี้
ปจจุบันผูบริหารสถานศึกษาไดรับความรูความเขาใจ กระบวนการบริหารสถานศึกษา ตลอดจนไดรับทักษะที่จำเปน
และคุณธรรมสำหรับผูบริหารเพิ่มพูนมากขึ้น นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและขาราชการครู
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (สำนักงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2553) มาตรา 29 ไดกำหนดใหใช
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหวางบุคคล และหลักการไดรับการ
ปฏิบัติและการคุมครองสิทธิอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน เพื่อใหการบริหารงานมีระเบียบ แบบแผนที่ชัดเจน มีการ
ปฏิบัติงานตามกรอบของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ แผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยางยั่งยืนหรือหลักธรรมาภิบาล จึงถูกกำหนดเปนหนึ่งในยุทธศาสตรขององคกรมาเปน
แนวปฏิบัติในการบริหารงานจึงทำใหการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของจีรนารถ ภูริเศวตกำจรและคณะ (2563) ที่พบวา การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ภาพรวม
และรายดานตามความคิดเห็นของครูผูสอนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อภิปรายไดวาการบริหารงานของผูบริหารของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ใชหลักการบริหารตามหลักธรรมา
ภิบาลในการนำมาใชประโยชนบริหารสถานศึกษาใหเกิดประโยชนและสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงทิวา กมล (2563)
ที่ทำการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 8 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนกัน
2. ผลการเปรียบเที ยบแนวความคิดการบริหารตามหลัก ธรรมาภิ บ าลในสถานศึกษาขั้น พื้ น ฐาน ตาม
ความคิดของของขาราขการครูโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากสถานศึกษามีการ
บริหารงานโดยใชหลักธรรมิบาลในทุกดาน ผูบริหารมีทักษะในการบริหารงาน ครูผูสอนเองก็รูจักบทบาทหนาที่ของ
ตนเอง มี คุณ ธรรม จริยธรรม และมีป ระสบการณ ท างการศึกษายุค ใหม ซึ่งสอดคลองกั บ การศึกษาของ จีรนารถ
ภูริเศวตกำจรและคณะ (2563) ที่พบวา ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูผูสอน จำแนกตามระดับ
การศึกษาประสบการณในการทำงานและขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ
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ผลการศึกษาของ ธวัชชัย นิลประดับ และคณะ (2559) ที่ทำการศึกษาเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิ บาลของ
ผู บ ริ ห ารในทั ศ นะของครู สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา กรุ ง เทพมหานครพบว า การศึ ก ษา
ประสบการณทำงาน และขนาดโรงเรียนในทัศนะของครูที่มีตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารไมแตกตาง
กัน เชน กัน แตเมื่ อพิ จ ารณารายด านพบวา ด านความรับ ผิ ดชอบมี ค วามแตกต างกั น นั้ น อาจจะเนื่ องมาจาก บาง
สถานศึกษาอาจจะขาดการติดตาม นิเทศประเมินผล และทำการสรุปผลการ ดำเนินงานอยางตอเนื่อง อันเกิดจาก
ปญหาสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) จากผลการวิจัยที่พบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมาก ควรมี
การนำหลัก ธรรมาภิ บ าลไปใชในการวางแผนงาน ดำเนิน การและพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่องอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน
(2) ผูบริหารสถานศึกษาควรใหผูที่มีสวนรวมในการดำเนินการจัดการศึกษาไดตระหนักถึงความรับผิดชอบ
รวมกันในผลของการจัดการศึกษาที่มีผลตอตัวผูเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคที่แตกตางกัน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรทำการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของผูบริหาร
(2) ควรทำการศึ ก ษาการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของสถานศึ ก ษาในเขตอื่ น ๆ เพื่ อ ทำการ
เปรียบเทียบกับผลการวิจัยในแตละเขต และนำผลการวิจัยนั้นไปกำหนดเปนแผนในการจัดการศึกษาตอไป
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