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บทคัดยอ
การวิจยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคดังนี ้1) เพือ่ศกึษาความคิดเห็นของบุคลากรตอการบริหารโดยใชหลกั

ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาท่ี 20 สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถม
ศึกษาสุรินทร เขต 3 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
จําแนกตาม เพศ อายุ และ ประสบการณทํางาน 3) เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะในการบริหารโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาท่ี 20 สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถม
ศกึษาสุรนิทร เขต 3กลมุตวัอยางท่ีใชในการวจิยั จาํนวน 120 คน เครือ่งมอืทีใ่ชในการศกึษา เปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับมีคาความเช่ือมั่น 0.979 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
สําเร็จรูป และคํานวณจากสูตรสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คา t ( t-test for Independent Sample) และคา F-test ( One-Way ANOVA)

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ความคิดเห็นของบุคลากรตอการบริหารโดยใชหลกัธรรมาภิบาลของผูบรหิารสถานศึกษา เครือ

ขายการจัดการศึกษาท่ี 20 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยรวม มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวาทกุดานมีคาเฉลีย่อยใูนระดบั มาก โดยเรยีงอนัดบัจากคาเฉลีย่
มากสุดจนถึงคาเฉลี่ยต่ําสุดตามลําดับ ดังนี้ 1) ดานหลักคุณธรรม 2) ดานหลักนิติธรรม 3) ดานหลักความ
โปรงใส 4) ดานหลักความรับผิดชอบ 5) ดานหลักความคุมคา และ 5) ดานหลักการมีสวนรวม

* นกัศึกษาระดบัปรญิญาโท สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา, มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลัย วทิยาเขต
รอยเอ็ด.

**อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหา
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2.   ผลการเปรียบเทียบคิดเห็นของบุคลากรตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3
ที่มีเพศ อายุ และประสบการณ ตางกัน พบวา โดยรวม บุคลากรที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตาง
กันสวนบุคลากรท่ีมีอายุ และประสบการณตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05

3.  ขอเสนอแนะ 
 3.1  ดานหลักนิติธรรม ควรมีเกณฑหรือตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน ในการประเมินผลงานหรือความดี

ความชอบและควรมีการบังคับใชกฎระเบียบอยางจริงจังและชัดเจน ควรมีมาตรฐานในการกําหนดกรอบ
เวลาปฏิบัติงานอยางชัดเจน

 3.2  ดานหลักคุณธรรม ควรตักเตือนผูมาทํางานสายและยกยองผูที่เสียสละเวลาใหแกทาง
ราชการและควรปฏิบัติตอบุคลากรในโรงเรียนอยางเสมอภาคทั้งในการยอยองและการตักเตือน ควรเปดใจ
รับฟงปญหาจากผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ 

 3.3  ดานหลักความโปรงใส ควรมีการปรับปรุงขอมูลของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน และนําไป
ใชไดอยางสะดวก และ ควรมีการสํารวจความตองการวัสดุ/พัสดุ ในแตละหองทุกๆหองเรียน

 3.4  ดานหลกัการมสีวนรวม ควรนาํขอเสนอแนะหรอืปญหาของผปูกครอง มาปรบัปรงุในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใหสอดคลองกับปญหาตามสภาพจริงควรมีการประชุมและจัดทําแผน
ปฏิบัติการประจําป และใหทุกๆฝายไดมีสวนรวมในการเสนอโครงการและงบประมาณ

 3.5  ดานหลักความรับผดิชอบควรมีแผนการประชุมสามัญประจําเดือนใหชดัเจน ควรใหความ
สําคัญปญหาในโรงเรียนมากอนองคกรอื่น ควรกระจายงาน/กิจกรรมตางๆ ใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม

 3.6  ดานความคุมคา วัสดุสิ้นเปลืองควรมีการวางแผนการใชงานที่ชัดเจน ในแตละภาคเรียน 
บางกิจกรรมที่ไมสําคัญตอการเรียน ควรประหยัดงบประมาณเพื่อใชในสวนที่สําคัญกวา

คําสําคัญ : 1. การบริหาร 2. หลักธรรมาภิบาล 3. ผูบริหารสถานศึกษา

ABSTRACT

This research served the purposes: 1) to study personnel’s opinions on school 
administrators’ good governance-based administration within 20th education management 
network under Surin Elementary Education Service Area Office 3, 2) to compare the former’s 
genders, ages and working experiences-classified opinions on the latter’s good governance-
based administration within the preceding education management network, 3) to collect 
suggestions for enhancing good governance-based administration within it. The sampling 
group employed for conducting the research numbered 120 educational personnel. The 
research tool was the five-rating scale questionnaire handout endowed with the reliability 
at 0.98 Data were analyzed through the computer software package to find frequency, 
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percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test (Independent Sample)and F-test 
(One-Way ANOVA).

Results of the research have unveiled the following findings:
1.   Educational personnel’s opinions on school administrators’ good governance-

based administration within 20th education management networkhave been rated at the 
high scale in the overall aspect, as has each of six aspects taken into account. The six 
aspects placed in descending order of means are: 1) moral, 2) rule of law, 3) transparency, 
4) accountability, 5) value of money, and 6) participation. 

2.  The comparative results of the former’s opinions on the latter’s good govern-
ance-based administration within 20th education management network have confirmed 
that their different genders show no difference in their opinions in the overall aspect, 
whereas their different ages and working experiences have proven the opposite, with the 
statistical significance level at 0.05. 

3.  Suggestions: 
  3.1  Rule of law. School administrators should have the clear criteria 
    Or indicators for evaluating personnel’s work performance towards 

promotion and pay rise. Practically, they have to realistically and clearly impose rules and 
regulations. Administratively, they must set the clear time frame for working.

  3.2  Moral. They should reprimand late comers for working and laud those 
devoting their time to state services, treating them equally well for reprimanding and 
lauding. Morally, they should be open-minded to take on board the subordinate’s problems 
at every level.

  3.3  Transparency. They must have schools’ data updated and can be used 
at ones’ disposal. Requirements for classroom materials in every room should be 
thoroughly surveyed.

  3.4  Participation. Student guardians’ suggestions/problems should be used to 
redress annual operational plans so that such plans conform to authenticity of problems. 
Meanwhile, school administrators should call meetings to arrange the preceding plans and 
let every sector participate in proposing projects and the budget. 

  3.5  Accountability. School administrators should set the exact date for the 
monthly meeting. Above all, they must prioritize schools’ burdens more than other 
agencies’. Even importantly, they should distribute school tasks/activities to let everyone 
participate.
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  3.6  Value of money. They must have a definite planning for using waste 
materials in each school semester. Still, some unnecessary school activities must be 
exempted, for saving the school budget to spend on a far more important activity is vital. 

Keywords : 1. Administration 2. Good Governance 3. School Administrators

1.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย
สงัคมไทยใหความสาํคญักบัการพฒันาคณุภาพบคุลากรทางดานการศกึษาเนือ่งจากคนเปนท้ังเปา

หมายสุดทายท่ีจะไดรับผลประโยชนและผลกระทบจากการพัฒนาขณะเดียวกันเปนผูขับเคล่ือนการพัฒนา
เพื่อไปสูเปาประสงคที่ตองการจึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอยางสมดุลท้ังจิตใจรางกายความรู
และทกัษะความสามารถ (สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต,ิ 2554, หนา 47) 
อยางไรก็ตาม แมจะตระหนักดีวาการศึกษา เปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
ประเทศชาต ิแตการพฒันาการกลบัประสบปญหาตลอดมา ซึง่สาเหตขุองปญหาดงักลาวสวนหนึง่เปนผลมา
จากกลไกบริหารจัดการของภาครัฐ มีความไมเหมาะสมหลายประการ ทําใหการบริหารจัดการภาครัฐขาด
ประสิทธิภาพ ขาดความโปรงใส จากปญหาดังกลาว จึงไดเกิดความพยายามในการจัดระเบียบราชการและ
วางมาตรการในการแกปญหาตางๆ ทีเ่กดิขึน้ โดยการนําหลกัธรรมาภิบาลเขามาใชในการบริหารจัดการ ภาย
ใตหลักการสําคัญ 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ 
หลักความคุมคา และหลักความมีสวนรวม ซึ่งการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลนี้เปนแนวทางสําคัญใน
การจัดระเบียบการบริหารจัดการทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่
ยัง่ยนืกระทรวงศกึษาธกิาร (2546, หนา 23) ไดกาํหนดใหสถานศกึษามฐีานะเปนนติบิคุคล โดยมจีดุมงุหมาย
ทีส่าํคัญเพือ่ใหสถานศึกษามอีสิระ มคีวามเขมแข็งในการบริหาร เพ่ือใหการบริหารเปนไปอยางรวดเรว็ คลอง
ตัว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และประเทศชาติ ผูบริหารสถาน
ศึกษาจึงจําเปนตองจัดระบบการบริหารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เปนเครื่องมือใน
การนําวิสยัทศันและนโยบายไปสูการปฏิบตัผิบูรหิารสถานศึกษาจึงเปนบุคคลสําคญัในการดําเนนิการบริหาร
การศึกษา ในฐานะผูบังคับบัญชาของหนวยงานและเปนผูนํานโยบายการจัดการศึกษาไปปฏิบัติ ดังนั้น
ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรมีคุณลักษณะของผูที่จะนําพาองคกรไปสูความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(สมชาย เทพแสง, 2549, หนา 24) อยางไรก็ตาม ปจจุบันยังพบวาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ซึ่งมีผูบริหารสถานศึกษาเปนแกนนําสําคัญนั้น มีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพียงในระยะเร่ิมตน 
และผบูรหิารสถานศกึษายงัคงบรหิารดวยวฒันธรรมของการทาํงานแบบเดมิ ยดึตวับุคคล คอืผบูรหิารสถาน
ศกึษาเปนหลกัมากกวาการทาํงานเปนทมี ทาํใหเกดิปญหาการรองเรยีนถงึการไมไดรบัความเปนธรรม ความ
ไมโปรงใสในเรื่องของการบริหารงานการเงินและการพัสดุ ขาดการตรวจสอบและการมีสวนรวมของคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประสานความรวมมือกับองคกรการปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล 
ครอบครัว และองคกรตางๆ ซึ่งปญหาดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 2548, หนา 15) ดวยเหตุนี้ผูศึกษาคนควาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
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การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 
สังกัด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 3 ในการศึกษาคร้ังนี้ศึกษาตามกรอบ
ภาระงานของสถานศกึษาโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 6 หลกัและเปรยีบเทียบความคิดเหน็ของบคุลากรตอการ
บรหิารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาซ่ึงเปนการสะทอนใหเหน็วาผบูรหิารสถานศึกษา ไดนาํหลัก
ธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับใด เพื่อที่จะนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความา
ใชในการพฒันาการบรหิารการจดัการศกึษาของผบูรหิารโดยใชหลกัธรรมาภบิาลจะนาํมาเปนสารสนเทศให
กับผูบริหารและ เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาสถานศึกษาสังคมและประเทศชาติอยางสูงสุดตอไป

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1  เพือ่ศึกษาระดับความคิดเห็นของบคุลากรตอการบริหารโดยใชหลกัธรรมาภิบาลของผบูรหิาร

สถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร
เขต 3

2.2  เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผบูรหิารสถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาท่ี 20 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร 
เขต 3 จําแนกตาม เพศ อายุ และ ประสบการณการทํางาน

2.3  เพ่ือรวบรวมขอเสนอแนะในการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา
เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

3.  วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตวัอยางประชากร ไดแก ผบูรหิารสถานศกึษาและครผูสูอนโรงเรยีนในเครอืขาย

การจัดการศึกษาท่ี 20 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จํานวน 172 คน 
กลุมตัวอยางจํานวน 120 คน โดยการสุมอยางงายดวยวิธีการจับสลากแบบทดแทน

เครือ่งมอืท่ีใชในการวจิยั ผวูจิยัใชแบบสอบถามทีส่รางขึน้เองโดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน
ดังนี้

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาใน 6 ดาน 

ซึง่ขอคาํถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยม ีคาํตอบใหเลอืกตามระดับความคิดเหน็ 
จํานวน 5 ระดับ

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารเปนแบบสอบถาม
ปลายเปด

การสรางเคร่ืองมือโดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
หนังสือ เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวกําหนดเปนกรอบใหครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค
ทีท่าํการวจิยั และหาคณุภาพของเคร่ืองมอืการวจิยั โดยการตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนือ้หา (Validity) 
เพ่ือพิจารณาวาดัชนี (Index) ที่ไดสอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยามศัพทเฉพาะ มากนอยเพียงใดหาคา
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ดชันคีวามสอดคลองระหวางขอคําถามทีส่รางขึน้ตามวตัถุประสงคและนยิามศพัทเฉพาะ หาคาความเชือ่มัน่
ของเคร่ืองมือ (Reliability) หาความเช่ือมัน่ดวยวิธกีารหาคาสมัประสิทธิแ์อลฟา (Alpha coefficient) ของ
ครอนบาค Cronbach แลวนําไปขอความอนุเคราะหใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตัวเอง แลวนํามาวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
เพศ อาย ุและประสบการณ วเิคราะหโดยการใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) 
สวน ความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารวิเคราะหโดยการใชคาเฉลี่ย (Mean) 
และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายขอมลูซึง่กําหนดเกณฑคาเฉล่ียในการ
ประเมิน (ธีระศักดิ์ อุนอารมณ, 2549, หนา 65) การทดสอบสมมติฐาน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุ
มานฯ (Inferential Statistic) การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่
เปนอสิระจากกนัโดยใช t-test ใชทดสอบ สถิติวเิคราะหคาเอฟ (F-test) แบบการวเิคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA ) ใชทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบบุคลากรท่ีมี อายุ และประสบการณ

4.  ผลการวิจัย
4.1  ขอมลูทัว่ไปเก่ียวกับปจจยัสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผตูอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศ หญิง จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 78.30 และ เพศชาย จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 21.70 
มอีายุอยูระหวาง 31 – 40 ป จาํนวน 38 คน คดิเปนรอยละ 31.17 รองลงมาคือชวงอายุ 41 – 50 ป จาํนวน 
35 คน คิดเปนรอยละ 29.20 และชวงอายุ 20 – 30 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 20.80 สวนชวงอายุ
ของผูตอบแบบสอบถาม ที่มีจํานวนนอยท่ีสุดคือ 51 ปข้ึนไป มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 18.30 
มปีระสบการณทาํงานอยรูะหวาง 11 – 20 ป จาํนวน 61 คน คดิเปนรอยละ 50.80 รองลงมาคอืประสบการณ 
1 – 10 ป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 31.70 คน และ ประสบการณของผูตอบแบบสอบถาม ที่มีจํานวน
นอยที่สุดคือ 21 ปขึ้นไป มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 17.50

4.2  ระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถาน
ศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดย
รวมเห็นดวยอยูในระดับมาก ( = 4.39, S.D.= 0.27) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีระดับความ
คิดเห็น ระดับสูงที่สุด คือ ดานหลักคุณธรรม ( = 4.59, S.D.=0.41) อยูในระดับ มากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ดานหลักนิติธรรม ( = 4.51, S.D.= 0.39 ) อยูในระดับ มากที่สุด และดานที่มีระดับความคิดเห็น ระดับ
ตํ่าที่สุด คือ ดานหลักการมีสวนรวม ( = 4.39, S.D.= 0.59) อยูในระดับมาก

4.3  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น จําแนกตามเพศ ผูวิจัยใชสถิติ t- test พบวา
ตางกันเฉพาะดานหลักความคุมคา สวนดานอื่นๆ รวมทั้งโดยรวม ไมแตกตางกัน

4.4  ผลการเปรยีบเทยีบคาเฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็ ดวยการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว 
(One-Way ANOVA) โดยใชสถิติ F (F-test) พบวาระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา เครือขาย
การจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 พบวา แตกตางกัน
เฉพาะดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ และโดยรวม สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน 
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4.5  ผลการเปรยีบเทยีบคาเฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็ ดวยการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว 
(One-Way ANOVA) โดยใชสถติิ F (F-test) พบวาระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา เครือขาย
การจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 พบวา แตกตางกัน
ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักความคุมคา และโดยรวม สวนดานอื่นๆ
ไมแตกตางกัน

5.  อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวจัิยพบวา การบรหิารโดยใชหลกัธรรมาภบิาลของผบูรหิารสถานศกึษา เครอืขายการจดัการ

ศึกษาท่ี 20 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก 
ที่เปนเชนนี้อธิบายไดวา ผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันมีลักษณะของนักบริหารการศึกษามืออาชีพท่ีมีความรู
ความสามารถท่ีจะนําสถานศึกษาไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษาและผูทีจ่ะดํารงตําแหนงผบูรหิาร
สถานศกึษาไดจะตองผานการอบรมผบูรหิารสถานศกึษาหรอืผบูรหิารระดบัสงูตามหลกัเกณฑและหลกัการ
กําหนดจากการพัฒนาโดยการอบรมดังกลาวทําใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับความรูความเขาใจใน
กระบวนการบริหารสถานศึกษาตลอดจนไดรับทักษะท่ีจําเปนและคุณธรรมสําหรับผูบริหารเพ่ิมพูนมากข้ึน
ซึง่สอดคลองกบังานวจัิยของชยัวฒัน อตัพัฒน (2554, หนา 89-91) ไดศกึษาวจัิยเรือ่ง หลกัธรรมาภบิาลกบั
การบริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร” พบวาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
ทีส่ดุ สวนครผูสูอนในสถานศึกษาสงักดัสานักงานเขตสายไหมกรงุเทพมหานคร พบวา ครผูสูอนมีการบรหิาร
งานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของไพทูรย 
บัวชิด (2550, หนา 100) ไดศึกษาเร่ืองการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคามเขต 2 ผลการศึกษาพบวาการใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบรหิารจดัการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคามเขต 2 โดยภาพรวม
อยูในระดับมากทุกดาน

ผลการเปรียบเทียบการศึกษาการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

1)  ครูผูสอน จําแนกตาม เพศมีความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3
โดยรวม ไมแตกตางกนั ซึง่ไมสอดคลองกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว ท่ีเปนเชนนี ้อาจเปนเพราะวา ผบูรหิารใหเกยีรติ
และใหความสําคัญแกครูผูสอน เทาเทียมกันท้ังเพศชาย และเพศหญิง และปฏิบัติตนอยางเทาเทียมกัน
ไมเลือกปฏิบัติ และเนื่องจากเปนงานการสอนและกิจกรรมทั่วไป ท่ีไมใชกิจกรรมภาคสนาม และมีการ
ใชแรงงานของบุคลากร ความคิดเห็นจึงไมเกิดความแตกตางระหวางเพศ ในการบริหารสถานศึกษาซ่ึง
สอดคลอง ธวัลพรศร พรหมฉาย. (2557, หนา 120) ไดศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารตาม
หลักธรรมภิบาลของผูบริหารของผูบริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การ
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ศกึษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผูบรหิารจําแนกตามสถานภาพของบุคลากรไดแก
เพศจําแนกเปนเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ ดวงชัย มงคลกุล (2555, หนา 87- 88)
ไดศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายท่ี 1 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ทั้ง 6 ดาน โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก 
ทุกดาน เม่ือเปรียบเทียบระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ของครูผูสอนท่ีมี เพศ อายุ 
และ ระดับการศึกษา แตกตางกันพบวาผูบริหารและครูเพศ อายุ และ ระดับการศึกษา ตางกันมีความคิด
เหน็ตอการบริหารการศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาลแตกตางกนัอยางไมมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 และ
สอดคลองกับ ศุภลักษณ ประทุมมี (2556, หนา 77-79) ศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถาน
ศกึษา เครอืขายพฒันาคณุภาพการศกึษา อาํเภอคลองหาด ตามความคดิเห็นของคร ูสาํนกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 1พบวา ความคิดเห็นของครูตอการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถาน
ศึกษา เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อําเภอคลองหาด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแกวเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 1พบวา ความคิดเห็นของครูตอการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาํเภอคลองหาด สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
สระแกวเขต 1 จําแนกตามเพศ ประสบการณทํางาน และระดับการศึกษา พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ

2)  ครูผูสอน จําแนกตาม อายุมีความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 
3 โดยรวม แตกตางกัน ซึ่งตรงกับสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยที่ ครูผูสอนที่มีอายุ 31 – 40 ป สูงกวา 20 – 30 ป 
อายุ 41 – 50 ป สูงกวา 20 – 30 ป และอายุ 51 ปข้ึนไป สูงกวา อายุ 20 – 30 ป ที่เปนเชนนี้ เพราะครูผู
สอนท่ีมีอายุมาก ตั้งแต 31 ปขึ้นไป มองการบริหารแบบองครวม ทุกๆดานและมีวัฒนธรรมองคกรท่ีเปน
แบบพึ่งพา ซึ่งแตกตางจากครูผูสอนที่มีอายุ 20 – 30 ป ซึ่งพูดไดวาพึ่งจะจบการศึกษา และบรรจุเปนครู 
ยังไมนาน จึงมองการบริหารแบบพี่นองและพึ่งพาอาศัยกัน วาไมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคลองกับ
ธวลัพรศร พรหมฉาย (2557, หนา 120) ไดศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมภิบาล
ของผบูรหิารของผบูรหิารสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานครในภาพรวมอยใูน
ระดับมาก 2)ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษากรงุเทพมหานครตามความคดิเหน็ของผบูรหิารจาํแนกตามสถานภาพของบคุลากร ไดแก เพศ
จําแนกเปนเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน 3)ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
ประถมศึกษาในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครตามความคิดเหน็ของผบูรหิารจําแนกตาม
สถานภาพของบุคลากรไดแกอายุจําแนกเปนอายุ 40 ปขึ้นไปและอายุตํ่ากวา 40 ปแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3)  ครผูสูอน จําแนกตาม ประสบการณการทํางานมีความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชหลกัธรรมาภิ
บาลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาท่ี 20 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยรวม แตกตางกันซึ่งอาจเปนเพราะวา ครูผูสอนที่มีประสบการณมาก ยอมผานการ
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บริหารจากผูบริหารมาหลายคน และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ท่ีมีวัฒนธรรมองคกร
เดยีวกนัคลายๆ กนั แตมีผบูรหิารไมเหมอืนกนั ทาํใหเกิดการเปรยีบเทยีบในการบรหิาร จงึมคีวามแตกตางกนั 
ซึ่งตางจาก ครูผูสอนท่ีมีประสบการณนอยกวา ที่มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารแตกตางไปจากครูที่มี
ประสบการณมากกวา สอดคลองกับงานวิจัยของวิมลพันธ พรมพิไสย (2557, หนา 81) ไดศึกษาสภาพ
ปญหาการดําเนินการบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศกึษามัธยมศึกษาเขต 33 ผลการศึกษา พบวาสภาพการดําเนินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบรหิาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับ มากท่ีสดุปญหาการดําเนินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบรหิารสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบวา ผูบริหารไมดําเนินการพัฒนางานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศกึษา ขาดการวเิคราะหหลกัสตูรสถานศกึษาทีส่อดคลองกบัสภาพปญหา และความตองการของสงัคม 
ชุมชน และทองถ่ิน การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง ยายและโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไมเหมาะสม
และไมเปนธรรม และปฏบิตัติอผใูตบงัคับบญัชาดวยความไม เสมอภาค และผูบรหิารไมจดัใหมกีารปรบัปรงุ
ขอมูลสารสนเทศ ใหมีความถูกตองเปนปจจุบัน และพรอมที่จะเปดเผยแกบุคคลทั่วไป และไมมีระบบการ
ดูแลรักษาทรัพยากรของสถานศึกษาผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบรหิารสถานศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จาํแนกตามขนาดของสถาน
ศกึษาและประสบการณในการปฏิบตังิานของผูบริหาร ผลการเปรียบเทยีบสภาพการดําเนนิการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จําแนก
ตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวมพบวา ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ
หรือใหญพิเศษ มีการดําเนินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จําแนกตามประสบการณ ในการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
โดยภาพรวม พบวา ผบูรหิารสถานศึกษาท่ีมปีระสบการณในการปฏิบัตงิานนอยกวา 10 ป มกีารดําเนินการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม แตกตางจากผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานตั้งแต 10 ถึง 20 ป และผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 
20 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6.  ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
  6.1.1 ดานหลักนิติธรรม ควรมีเกณฑหรือตัวช้ีวัดที่ชัดเจน ในการประเมินผลงานหรือ

ความดคีวามชอบ และ ควรมกีารบงัคบัใชกฎระเบยีบอยางจรงิจงัและชดัเจน ควรมมีาตรฐานในการกาํหนด
กรอบเวลาปฏิบัติงานอยางชัดเจน

  6.1.2  ดานหลักคุณธรรม ควรตักเตือนผูมาทํางานสาย และยกยองผูที่เสียสละเวลาใหแก
ทางราชการ และ ควรปฏิบัติตอบุคลากรในโรงเรียนอยางเสมอภาคทั้งในการยอยองและการตักเตือน 
ควรเปดใจรับฟงปญหาจากผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ 
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  6.1.3  ดานหลักความโปรงใส ควรมกีารปรบัปรุงขอมูลของโรงเรียนใหเปนปจจบัุนและนําไป
ใชไดอยางสะดวก และ ควรมีการสํารวจความตองการวัสดุ/พัสดุ ในแตละหองทุกๆหองเรียน

  6.1.4  ดานหลักการมีสวนรวม ควรนําขอเสนอแนะหรือปญหาของผูปกครอง มาปรับปรุงใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใหสอดคลองกับปญหาตามสภาพจริง ควรมีการประชุมและจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป และใหทุกๆฝายไดมีสวนรวมในการเสนอโครงการและงบประมาณ

  6.1.5  ดานหลักความรับผิดชอบ ควรมีแผนการประชุมสามัญประจําเดือนใหชัดเจน ควรให
ความสําคัญปญหาในโรงเรียนมากอนองคกรอ่ืน ควรกระจายงาน/กจิกรรมตางๆ ใหบคุลากรทุกคนมีสวนรวม

  6.1.6  ดานความคุมคา วัสดุสิ้นเปลืองควรมีการวางแผนการใชงานท่ีชัดเจน ในแตละ
ภาคเรียน บางกิจกรรมที่ไมสําคัญตอการเรียน ควรประหยัดงบประมาณเพื่อใชในสวนที่สําคัญกวา

6.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
  6.2.1  ควรศึกษาวิจัย การมีสวนรวมของครูในการพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลการใช

หลักสูตรของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ในแตละระดับใน แตละเขต
  6.2.2  ควรศึกษาแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาโดยใชหลกัธรรมาภิบาล

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 
  6.2.3  ควรศึกษาการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการวางแผนและการใชจายงบประมาณ

ของโรงเรียนในเครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
  6.2.4  ควรศกึษาการมสีวนรวมของ ผปูกครอง และชมุชนในการจดัการศกึษาของสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 
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