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การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

The Administration applying good governance of educational institutions 

Under Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1 
  

ทวีศักด์ิ แกวอาษา0

1  สมเดช สาวันดี1

2  อภิสิทธ์ิ บุญยา2

3 

 

บทคัดยอ  

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  และเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา

ครั้งนี้ คือ ขาราฃการครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

จำนวน 315 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scales) มีคา

สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน ท้ังฉบับเทากับ .97  วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจง

ความถี่ รอยละ และทดสอบความแตกตางโดยใชสถิติทดสอบที  

 ผลการศึกษาพบวา 

 1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวม พบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับมาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราฃการครูตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 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 

 
1 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 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  เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษานั้น  ทำใหสถานศึกษาจะตองตระหนักในการบริหารใหมใหมีความโปรงใสและมีความรับผิดชอบ  

ทำใหผูเกี่ยวของทุกฝายเกิดความเชื่อถือในสถานศึกษา ในขณะเดียวกันสำนักนายกรัฐมนตรีไดประกาศระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีวาดวย การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  พ.ศ. 2542 โดยอางเหตุท่ีตองออกระเบียบ

นี้วา เพ่ือแกภาวะวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนอยางรุนแรง  มีสาเหตุมาจากการหยอนประสิทธิภาพของกลไกการบริหาร

กิจการบานเมือง การบริหารราชการกำหนดนโยบายสาธารณะ  และการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ อันเปน

ความรับผิดชอบของภาคราชการท้ังฝายการเมืองและฝายขาราชการประจำ ขณะเดียวกันในภาคประชาชนอันเปนพลัง

สำคัญก็มีความจำเปนท่ีจะตองสรางความต่ืนตัวและรับผิดชอบตอสังคม  ตลอดจนตระหนักในสิทธิ  หนาท่ีของตน

เพ่ิมข้ึน  หากความออนแอและหยอนประสิทธิภาพไมไดรับการแกไขอยางแทจริงและรีบดวน  ท้ังนี้อาจจะกอใหเกิด

ความเสียหายรายแรงตอเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  ทวีความรุนแรงย่ิงข้ึน  และไดระบุใหกระทรวง  ทบวง  กรม 

และสวนราชการถือปฏิบัติ ดังนั้น  สถานศึกษาซ่ึงมีหนาท่ีใหบริการการศึกษาแกประชาชนและเปนสถานศึกษาของรัฐ  

โดยผูบริหารสถานศึกษาท่ีไดรับมอบอำนาจหนาท่ี  จึงควรนำหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  

ท่ีเรียกกันวา “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและ  จัดการศึกษาใหกับสถานศึกษา  ท้ังในดานวิชาการ  ดาน

งบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล ดานบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงหลักดังกลาวประกอบดวย  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  

หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา และสอดคลองกับธรรมาภิบาล 

สามารถเรียกไดหลายอยาง เชน  ธรรมรัฐ  การบริหารจัดการท่ีดี การกำกับดูแลกิจการท่ีดี  (สำนักงานรับรอง

มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555)  ผูบริหารตองมีหลักในการดำเนินงานท่ีเหมาะสม อันจะสงผลให
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ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต้ังใจปฏิบัติงานใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย การดำเนินงาน

จะประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับความสามารถของผูบริหารในการนำหลักการ

บริหารมาประยุกตใชในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบใหสังคมท้ังภาครัฐ 

ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมไปถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการ และฝายธุรกิจ เปน

การบริหารงานยุคใหมท่ีเนนความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ความรับผิดชอบความประพฤติชอบ การมีสวนรวม

และกระบวนการยุติธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจำเปนตองแสดงบทบาทภาวะผูนำท่ีเหมาะสมตอ

ผูรวมงานเพราะภาวะผูนำมีผลตอการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และนอกจากการแสดงบทบาทภาวะผูนำท่ีเหมาะสม

แลว ผูบริหารยังตองนำหลักธรรมาภิบาลเขามาใชในการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพอันจะสงผลให

สถานศึกษามีคุณภาพท่ีดีย่ิงขึ้น (จีรนาถ ภูริเศวตกำจรและคณะ, 2563)  

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1ไดกำหนดแผนการขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในหลายดาน รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ท่ีมุงเนนพัฒนาใหสถานศึกษาเปน

หนวยงานท่ีมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพในการทำงานและเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายท่ีกำหนด เปน

หนวยงานท่ียึดหลักธรรมาภิบาลและโปรงใสปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธ์ิ

และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลา 

(สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1, 2564)  

 จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาดังกลาว  ทีมผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางย่ิงตอ

การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลท่ีจะนำผลการวิจัยไปประกอบการวางแผนในการบริหารจัดการ  แกไข

ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไดตามมาตรฐานตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบแนวความคิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณการทำงาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 ขาราชการครูท่ีมีวุฒิการศึกษาและประสบการณการทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 แตกตาง

กัน 
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วิธีดำเนินการวิจัย  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร 

  ประชากรท่ีใชศึกษาในครั้งนี้ ไดแก  ขาราชการครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1ปการศึกษา 2564  จำนวน 1,753 คน (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1, 2564) 
 2. กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก  ขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปการศึกษา 2564 จำนวน 315 คน กำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง

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

: 44) 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

 ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list)เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาและประสบการณการทำงานของขาราชการครู 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของขาราชการ

ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1มีลักษณะเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scales) 5 ระดับ  ตามวิธีการวัดแบบ ลิเคิรท (Likert) โดยมีความหมาย 

ดังนี้ 

5    หมายความวา   มีการปฏิบัติ ในระดับมากท่ีสุด 

4    หมายความวา   มีการปฏิบัติ ในระดับมาก 

3    หมายความวา   มีการปฏิบัติ ในระดับปานกลาง 

2    หมายความวา   มีการปฏิบัติ ในระดับนอย 

   1    หมายความวา   มีการปฏิบัติ ในระดับนอยท่ีสุด 

 การวิเคราะหขอมูล 

  1. วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 1 เกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจก

แจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 

  2. วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 เกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และนำคาเฉลี่ยมาแปล

ความหมายเทียบกับเกณฑคาเฉลี่ย 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 121) 

  4.51-5.00   หมายความวามีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 

  3.51-4.50   หมายความวามีการปฏิบัติในระดับมาก 

  2.51-3.50   หมายความวามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
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  1.51-2.50   หมายความวามีการปฏิบัติในระดับนอย 

   1.00-1.50   หมายความวามีการปฏิบัติในระดับนอยท่ีสุด 

  3. การเปรียบเทียบแนวความคิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำแนก

ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณการทำงาน โดยใชคาสถิติที (t-test แบบ Independent samples)   

  

สรุปผลการวิจัย  

1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณการทำงาน

ปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามวุฒิการศึกษาประสบการณการทำงานของขาราชการครูใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 

ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม จำนวน รอยละ 

1. วุฒิการศึกษา   

1.1  ปริญญาตรี 208 66.00 

1.2  สูงกวาปริญญาตร ี 107 34.00 

รวม 315 100 

2. ประสบการณการทำงาน   

1.1  1 – 10 ป 185 58.70 

1.2  มากกวา 10 ป 130 41.30 

รวม 315 100 
 

 จากตารางท่ี 1 พบวา  กลุมตัวอยางขาราชการครูท่ีตอบแบบสอบถามจำนวน 315 คน สวนใหญมีวุฒิ

การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จำนวน  208 คน คิดเปนรอยละ 66.00 และมีประสบการณการทำงานอยูระหวาง   

1-10 ป จำนวน 185 คน คิดเปนรอยละ 58.70   
 

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 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  

 

จากตารางท่ี 2 พบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

( X = 3.80)  เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ดานหลักนิติธรรม ( X = 3.81) รองลงมาคือ  

ดานหลักความรับผิดชอบ ( X  = 3.80) และดานหลักการมีสวนรวมกับดานหลักความคุมคามรคาเฉลี่ยเทากัน ( X  = 

3.79) ตามลำดับ 
 

 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำแนกตาม

วุฒิการศึกษา และประสบการณการทำงาน ปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางท่ี 3 - 4 ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำแนกตามวุฒิ

การศึกษา 
 

การบริหาร 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

ปริญญาตร ี สูงกวาปริญญาตร ี   

X  S.D. X  S.D. t sig 

1. ดานหลักนิติธรรม 3.82 0.36 3.80 0.36 .559 .579 

2. ดานหลักคุณธรรม  3.80 0.37 3.78 0.40 .286 .775 

3. ดานหลักความโปรงใส  3.81 0.41 3.77 0.41 .885 .377 

4. ดานหลักการมีสวนรวม 3.79 0.36 3.80 0.39 -.301 .764 

5.  ดานหลักความรับผิดชอบ   3.80 0.50 3.81 0.42 -.176 .861 

6.  ดานหลักความคุมคา 3.79 0.35 3.78 0.33 .228 .820 

รวม 3.80 0.34 3.79 0.31 .308 .759 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวม ไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีความคิดเห็นไม

แตกตางกันเชนกัน 
  

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำแนกตาม

ประสบการณการทำงาน 
 

การบริหาร 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

1 – 10 ป มากกวา 10 ป   

X  S.D. X  S.D. t sig 

1. ดานหลักนิติธรรม 3.81 0.33 3.83 0.41 -.464 0.643 

2. ดานหลักคณุธรรม  3.80 0.36 3.80 0.38 -.160 0.873 

3. ดานหลักความโปรงใส  3.76 0.38 3.85 0.45 -1.681 .094 

4. ดานหลักการมีสวนรวม 3.79 0.31 3.78 0.43 .177 .860 

5.  ดานหลักความรับผิดชอบ   3.74 0.45 3.89 0.48 -2.997 .003 

6.  ดานหลักความคุมคา 3.79 0.31 3.79 0.38 -.243 .808 

รวม 3.78 0.30 3.82 0.34 -1.213 .226 
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 จากตารางท่ี 4 พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณการทำงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวม ไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

ดานหลักความรับผิดชอบมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานท่ีเหลือมีความ

คิดเห็นไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล  

1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อยูในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 

ท้ังนี้อาจจะเนื่องมาจาก ผูบริหารมีลักษณะของนักบริหารการศึกษามืออาชีพ  มีความรูความสามารถ  ท่ีจะนำ

สถานศึกษาสูความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 มีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานใน นอกจากนี้

ปจจุบันผูบริหารสถานศึกษาไดรับความรูความเขาใจ กระบวนการบริหารสถานศึกษา  ตลอดจนไดรับทักษะท่ีจำเปน 

และคุณธรรมสำหรับผูบริหารเพ่ิมพูนมากข้ึน  นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและขาราชการครู

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (สำนักงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2553) มาตรา 29 ไดกำหนดใหใช

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหวางบุคคล และหลักการไดรับการ

ปฏิบัติและการคุมครองสิทธิอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน เพ่ือใหการบริหารงานมีระเบียบ แบบแผนท่ีชัดเจน มีการ

ปฏิบัติงานตามกรอบของระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ แผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือ

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีอยางย่ังยืนหรือหลักธรรมาภิบาล จึงถูกกำหนดเปนหนึ่งในยุทธศาสตรขององคกรมาเปน

แนวปฏิบัติในการบริหารงานจึงทำใหการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ังในภาพรวมและราย

ดานอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของจีรนารถ ภูริเศวตกำจรและคณะ (2563) ท่ีพบวา การบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ภาพรวม

และรายดานตามความคิดเห็นของครูผูสอนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อภิปรายไดวาการบริหารงานของผูบริหารของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ใชหลักการบริหารตามหลักธรรมา     

ภิบาลในการนำมาใชประโยชนบริหารสถานศึกษาใหเกิดประโยชนและสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงทิวา กมล (2563) 

ท่ีทำการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายท่ี 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนกัน 

2. ผลการเปรียบเทียบแนวความคิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตาม

ความคิดของของขาราขการครูโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจจะเนื่องมาจากสถานศึกษามีการ

บริหารงานโดยใชหลักธรรมิบาลในทุกดาน ผูบริหารมีทักษะในการบริหารงาน ครูผูสอนเองก็รูจักบทบาทหนาท่ีของ

ตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประสบการณทางการศึกษายุคใหม ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ จีรนารถ       

ภูริเศวตกำจรและคณะ (2563) ท่ีพบวา  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูผูสอน จำแนกตามระดับ

การศึกษาประสบการณในการทำงานและขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ
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ผลการศึกษาของ ธวัชชัย นิลประดับ และคณะ (2559) ท่ีทำการศึกษาเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารในทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครพบวา การศึกษา 

ประสบการณทำงาน และขนาดโรงเรียนในทัศนะของครูท่ีมีตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารไมแตกตาง

กันเชนกัน แตเม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานความรับผิดชอบมีความแตกตางกันนั้น อาจจะเนื่องมาจาก บาง

สถานศึกษาอาจจะขาดการติดตาม นิเทศประเมินผล และทำการสรุปผลการ ดำเนินงานอยางตอเนื่อง อันเกิดจาก

ปญหาสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19  

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  

(1) จากผลการวิจัยท่ีพบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยูในระดับมาก ควรมี

การนำหลักธรรมาภิบาลไปใชในการวางแผนงาน ดำเนินการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยาง

ตอเนื่องอยางเปนรูปธรรมและย่ังยืน 

(2) ผูบริหารสถานศึกษาควรใหผูท่ีมีสวนรวมในการดำเนินการจัดการศึกษาไดตระหนักถึงความรับผิดชอบ

รวมกันในผลของการจัดการศึกษาท่ีมีผลตอตัวผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีแตกตางกัน 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

(1) ควรทำการศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร เพ่ือใชเปน

แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของผูบริหาร 

(2) ควรทำการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในเขตอ่ืนๆ เพ่ือทำการ

เปรียบเทียบกับผลการวิจัยในแตละเขต และนำผลการวิจัยนั้นไปกำหนดเปนแผนในการจัดการศึกษาตอไป   
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