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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคดังนี้ 1) เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรตอการบริหารโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาสุรินทร เขต 3 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3
จําแนกตาม เพศ อายุ และ ประสบการณทํางาน 3) เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะในการบริหารโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาสุรนิ ทร เขต 3กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั จํานวน 120 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษา เปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับมีคาความเชื่อมั่น 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. ความคิดเห็นของบุคลากรตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา เครือ
ขายการจัดการศึกษาที่ 20 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยรวม มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานมีคาเฉลีย่ อยูในระดับ มาก โดยเรียงอันดับจากคาเฉลีย่
มากสุดจนถึงคาเฉลี่ยตํ่าสุดตามลําดับ ดังนี้ 1) ดานหลักคุณธรรม 2) ดานหลักนิติธรรม 3) ดานหลักความ
โปรงใส 4) ดานหลักความรับผิดชอบ 5) ดานหลักความคุมคา และ 5) ดานหลักการมีสวนรวม
* นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
รอยเอ็ด.
**อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหา
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2. ผลการเปรียบเทียบคิดเห็นของบุคลากรตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3
ที่มีเพศ อายุ และประสบการณ ตางกัน พบวา โดยรวม บุคลากรที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตาง
กันสวนบุคลากรที่มีอายุ และประสบการณตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. ขอเสนอแนะ
3.1 ดานหลักนิติธรรม ควรมีเกณฑหรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน ในการประเมินผลงานหรือความดี
ความชอบและควรมีการบังคับใชกฎระเบียบอยางจริงจังและชัดเจน ควรมีมาตรฐานในการกําหนดกรอบ
เวลาปฏิบัติงานอยางชัดเจน
3.2 ดานหลักคุณธรรม ควรตักเตือนผูมาทํางานสายและยกยองผูที่เสียสละเวลาใหแกทาง
ราชการและควรปฏิบัติตอบุคลากรในโรงเรียนอยางเสมอภาคทั้งในการยอยองและการตักเตือน ควรเปดใจ
รับฟงปญหาจากผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ
3.3 ดานหลักความโปรงใส ควรมีการปรับปรุงขอมูลของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน และนําไป
ใชไดอยางสะดวก และ ควรมีการสํารวจความตองการวัสดุ/พัสดุ ในแตละหองทุกๆหองเรียน
3.4 ดานหลักการมีสวนรวม ควรนําขอเสนอแนะหรือปญหาของผูปกครอง มาปรับปรุงในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใหสอดคลองกับปญหาตามสภาพจริงควรมีการประชุมและจัดทําแผน
ปฏิบัติการประจําป และใหทุกๆฝายไดมีสวนรวมในการเสนอโครงการและงบประมาณ
3.5 ดานหลักความรับผิดชอบควรมีแผนการประชุมสามัญประจําเดือนใหชัดเจน 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 governancebased 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 governancebased 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 governance-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.
118 Vol.6 No.1 January - June 2017

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

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. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
สังคมไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางดานการศึกษาเนือ่ งจากคนเปนทัง้ เปา
หมายสุดทายที่จะไดรับผลประโยชนและผลกระทบจากการพัฒนาขณะเดียวกันเปนผูขับเคลื่อนการพัฒนา
เพื่อไปสูเปาประสงคที่ตองการจึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอยางสมดุลทั้งจิตใจรางกายความรู
และทักษะความสามารถ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554, หนา 47)
อยางไรก็ตาม แมจะตระหนักดีวาการศึกษา เปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
ประเทศชาติ แตการพัฒนาการกลับประสบปญหาตลอดมา ซึง่ สาเหตุของปญหาดังกลาวสวนหนึง่ เปนผลมา
จากกลไกบริหารจัดการของภาครัฐ มีความไมเหมาะสมหลายประการ ทําใหการบริหารจัดการภาครัฐขาด
ประสิทธิภาพ ขาดความโปรงใส จากปญหาดังกลาว จึงไดเกิดความพยายามในการจัดระเบียบราชการและ
วางมาตรการในการแกปญหาตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยการนําหลักธรรมาภิบาลเขามาใชในการบริหารจัดการ ภาย
ใตหลักการสําคัญ 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ
หลักความคุมคา และหลักความมีสวนรวม ซึ่งการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลนี้เปนแนวทางสําคัญใน
การจัดระเบียบการบริหารจัดการทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 23) ไดกําหนดใหสถานศึกษามีฐานะเปนนิตบิ คุ คล โดยมีจดุ มุงหมาย
ทีส่ าํ คัญเพือ่ ใหสถานศึกษามีอสิ ระ มีความเขมแข็งในการบริหาร เพือ่ ใหการบริหารเปนไปอยางรวดเร็ว คลอง
ตัว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ ผูบริหารสถาน
ศึกษาจึงจําเปนตองจัดระบบการบริหารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เปนเครื่องมือใน
การนําวิสยั ทัศนและนโยบายไปสูการปฏิบตั ผิ บริ
ู หารสถานศึกษาจึงเปนบุคคลสําคัญในการดําเนินการบริหาร
การศึกษา ในฐานะผูบังคับบัญชาของหนวยงานและเปนผูนํานโยบายการจัดการศึกษาไปปฏิบัติ ดังนั้น
ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรมีคุณลักษณะของผูที่จะนําพาองคกรไปสูความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(สมชาย เทพแสง, 2549, หนา 24) อยางไรก็ตาม ปจจุบันยังพบวาการบริหารจัดการสถานศึกษา
ซึ่งมีผูบริหารสถานศึกษาเปนแกนนําสําคัญนั้น มีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพียงในระยะเริ่มตน
และผูบริหารสถานศึกษายังคงบริหารดวยวัฒนธรรมของการทํางานแบบเดิม ยึดตัวบุคคล คือผูบริหารสถาน
ศึกษาเปนหลักมากกวาการทํางานเปนทีม ทําใหเกิดปญหาการรองเรียนถึงการไมไดรับความเปนธรรม ความ
ไมโปรงใสในเรื่องของการบริหารงานการเงินและการพัสดุ ขาดการตรวจสอบและการมีสวนรวมของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประสานความรวมมือกับองคกรการปกครองสวนทองถิ่น บุคคล
ครอบครัว และองคกรตางๆ ซึ่งปญหาดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 2548, หนา 15) ดวยเหตุนี้ผูศึกษาคนควาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
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การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายการจัดการศึกษาที่ 20
สังกัด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 3 ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาตามกรอบ
ภาระงานของสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 6 หลักและเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอการ
บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาซึง่ เปนการสะทอนใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษา ไดนําหลัก
ธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับใด เพื่อที่จะนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความา
ใชในการพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาของผูบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลจะนํามาเปนสารสนเทศให
กับผูบริหารและ เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาสถานศึกษาสังคมและประเทศชาติอยางสูงสุดตอไป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร
เขต 3
2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุรนิ ทร
เขต 3 จําแนกตาม เพศ อายุ และ ประสบการณการทํางาน
2.3 เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะในการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผู บริหารสถานศึกษา
เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3
3. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผสอนโรงเรี
ู
ยนในเครือขาย
การจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จํานวน 172 คน
กลุมตัวอยางจํานวน 120 คน โดยการสุมอยางงายดวยวิธีการจับสลากแบบทดแทน
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ผูวิจยั ใชแบบสอบถามทีส่ รางขึน้ เองโดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาใน 6 ดาน
ซึง่ ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยมี คําตอบใหเลือกตามระดับความคิดเห็น
จํานวน 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารเปนแบบสอบถาม
ปลายเปด
การสรางเครื่องมือโดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
หนังสือ เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวกําหนดเปนกรอบใหครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค
ทีท่ าํ การวิจยั และหาคุณภาพของเครือ่ งมือการวิจยั โดยการตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา (Validity)
เพื่อพิจารณาวาดัชนี (Index) ที่ไดสอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยามศัพทเฉพาะ มากนอยเพียงใดหาคา
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ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามทีส่ รางขึน้ ตามวัตถุประสงคและนิยามศัพทเฉพาะ หาคาความเชือ่ มัน่
ของเครือ่ งมือ (Reliability) หาความเชือ่ มัน่ ดวยวิธกี ารหาคาสัมประสิทธิแ์ อลฟา (Alpha coefﬁcient) ของ
ครอนบาค Cronbach แลวนําไปขอความอนุเคราะหใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตัวเอง แลวนํามาวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก
เพศ อายุ และประสบการณ วิเคราะหโดยการใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)
สวน ความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารวิเคราะหโดยการใชคาเฉลี่ย (Mean)
และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายขอมูลซึง่ กําหนดเกณฑคาเฉลีย่ ในการ
ประเมิน (ธีระศักดิ์ อุนอารมณ, 2549, หนา 65) การทดสอบสมมติฐาน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุ
มานฯ (Inferential Statistic) การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่
เปนอิสระจากกันโดยใช t-test ใชทดสอบ สถิตวิ เิ คราะหคาเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA ) ใชทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบบุคลากรที่มี อายุ และประสบการณ
4. ผลการวิจัย
4.1 ขอมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับปจจัยสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศ หญิง จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 78.30 และ เพศชาย จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 21.70
มีอายุอยูระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 31.17 รองลงมาคือชวงอายุ 41 – 50 ป จํานวน
35 คน คิดเปนรอยละ 29.20 และชวงอายุ 20 – 30 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 20.80 สวนชวงอายุ
ของผูตอบแบบสอบถาม ที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ 51 ปขึ้นไป มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 18.30
มีประสบการณทํางานอยูระหวาง 11 – 20 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 50.80 รองลงมาคือประสบการณ
1 – 10 ป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 31.70 คน และ ประสบการณของผูตอบแบบสอบถาม ที่มีจํานวน
นอยที่สุดคือ 21 ปขึ้นไป มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 17.50
4.2 ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถาน
ศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดย
รวมเห็นดวยอยูในระดับมาก ( = 4.39, S.D.= 0.27) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีระดับความ
คิดเห็น ระดับสูงที่สุด คือ ดานหลักคุณธรรม ( = 4.59, S.D.=0.41) อยูในระดับ มากที่สุด 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 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของระดับความคิดเห็น ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way ANOVA) โดยใชสถิติ F (F-test) พบวาระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา เครือขาย
การจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 พบวา แตกตางกัน
เฉพาะดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ และโดยรวม สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน
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4.5 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของระดับความคิดเห็น ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way ANOVA) โดยใชสถิติ F (F-test) พบวาระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา เครือขาย
การจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 พบวา แตกตางกัน
ดานหลักการมีส วนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักความคุ มคา และโดยรวม สวนดานอื่นๆ
ไมแตกตางกัน
5. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบวา การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายการจัดการ
ศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยรวมอยู ในระดับมาก
ที่เปนเชนนี้อธิบายไดวา ผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันมีลักษณะของนักบริหารการศึกษามืออาชีพที่มีความรู
ความสามารถทีจ่ ะนําสถานศึกษาไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษาและผูทีจ่ ะดํารงตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาไดจะตองผานการอบรมผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารระดับสูงตามหลักเกณฑและหลักการ
กําหนดจากการพัฒนาโดยการอบรมดังกลาวทําใหผู บริหารสถานศึกษาไดรับความรู ความเขาใจใน
กระบวนการบริหารสถานศึกษาตลอดจนไดรับทักษะที่จําเปนและคุณธรรมสําหรับผูบริหารเพิ่มพูนมากขึ้น
ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของชัยวัฒน อัตพัฒน (2554, หนา 89-91) ไดศึกษาวิจยั เรือ่ ง หลักธรรมาภิบาลกับ
การบริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร” พบวาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
ทีส่ ดุ สวนครูผสอนในสถานศึ
ู
กษาสังกัดสานักงานเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร พบวา ครูผสอนมี
ู
การบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของไพทูรย
บัวชิด (2550, หนา 100) ไดศึกษาเรื่องการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 2 ผลการศึกษาพบวาการใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคามเขต 2 โดยภาพรวม
อยูในระดับมากทุกดาน
ผลการเปรียบเทียบการศึกษาการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผู บริหารสถานศึกษา
เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3
1) ครูผูสอน จําแนกตาม เพศมีความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3
โดยรวม ไมแตกตางกัน ซึง่ ไมสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว ทีเ่ ปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวา ผูบริหารใหเกียรติ
และใหความสําคัญแกครูผูสอน เทาเทียมกันทั้งเพศชาย และเพศหญิง และปฏิบัติตนอยางเทาเทียมกัน
ไมเลือกปฏิบัติ และเนื่องจากเปนงานการสอนและกิจกรรมทั่วไป ที่ไมใชกิจกรรมภาคสนาม และมีการ
ใชแรงงานของบุคลากร ความคิดเห็นจึงไมเกิดความแตกตางระหวางเพศ ในการบริหารสถานศึกษาซึ่ง
สอดคลอง ธวัลพรศร พรหมฉาย. (2557, หนา 120) ไดศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตาม
หลักธรรมภิบาลของผูบริหารของผูบริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การ
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ศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผูบริหารจําแนกตามสถานภาพของบุคลากรไดแก
เพศจําแนกเปนเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ ดวงชัย มงคลกุล (2555, หนา 87- 88)
ไดศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายที่ 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ทั้ง 6 ดาน โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก
ทุกดาน เมื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ของครูผูสอนที่มี เพศ อายุ
และ ระดับการศึกษา แตกตางกันพบวาผูบริหารและครูเพศ อายุ และ ระดับการศึกษา ตางกันมีความคิด
เห็นตอการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกันอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และ
สอดคลองกับ ศุภลักษณ ประทุมมี (2556, หนา 77-79) ศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถาน
ศึกษา เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อําเภอคลองหาด ตามความคิดเห็นของครู สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 1พบวา ความคิดเห็นของครูตอการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถาน
ศึกษา เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อําเภอคลองหาด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแกวเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 1พบวา ความคิดเห็นของครูตอการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อําเภอคลองหาด สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สระแกวเขต 1 จําแนกตามเพศ ประสบการณทํางาน และระดับการศึกษา พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ
2) ครูผูสอน จําแนกตาม อายุมีความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต
3 โดยรวม แตกตางกัน ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยที่ ครูผูสอนที่มีอายุ 31 – 40 ป สูงกวา 20 – 30 ป
อายุ 41 – 50 ป สูงกวา 20 – 30 ป และอายุ 51 ปขึ้นไป สูงกวา อายุ 20 – 30 ป ที่เปนเชนนี้ เพราะครูผู
สอนที่มีอายุมาก ตั้งแต 31 ปขึ้นไป มองการบริหารแบบองครวม ทุกๆดานและมีวัฒนธรรมองคกรที่เปน
แบบพึ่งพา ซึ่งแตกตางจากครูผูสอนที่มีอายุ 20 – 30 ป ซึ่งพูดไดวาพึ่งจะจบการศึกษา และบรรจุเปนครู
ยังไมนาน จึงมองการบริหารแบบพี่นองและพึ่งพาอาศัยกัน วาไมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคลองกับ
ธวัลพรศร พรหมฉาย (2557, หนา 120) ไดศึกษาระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารตามหลักธรรมภิบาล
ของผูบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก 2)ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผูบริหารจําแนกตามสถานภาพของบุคลากร ไดแก เพศ
จําแนกเปนเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน 3)ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
ประถมศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผูบริหารจําแนกตาม
สถานภาพของบุคลากรไดแกอายุจําแนกเปนอายุ 40 ปขึ้นไปและอายุตํ่ากวา 40 ปแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ครูผสอน
ู จําแนกตาม ประสบการณการทํางานมีความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิ
บาลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยรวม แตกตางกันซึ่งอาจเปนเพราะวา ครูผูสอนที่มีประสบการณมาก ยอมผานการ
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บริหารจากผูบริหารมาหลายคน และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ที่มีวัฒนธรรมองคกร
เดียวกันคลายๆ กัน แตมีผบริ
ู หารไมเหมือนกัน ทําใหเกิดการเปรียบเทียบในการบริหาร จึงมีความแตกตางกัน
ซึ่งตางจาก ครูผูสอนที่มีประสบการณนอยกวา ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแตกตางไปจากครูที่มี
ประสบการณมากกวา สอดคลองกับงานวิจัยของวิมลพันธ พรมพิไสย (2557, หนา 81) ไดศึกษาสภาพ
ปญหาการดําเนินการบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ผลการศึกษา พบวาสภาพการดําเนินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับ มากทีส่ ดุ ปญหาการดําเนินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบวา ผูบริหารไมดําเนินการพัฒนางานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ขาดการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาทีส่ อดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของสังคม
ชุมชน และทองถิ่น การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง ยายและโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไมเหมาะสม
และไมเปนธรรม และปฏิบตั ติ อผูใตบังคับบัญชาดวยความไม เสมอภาค และผูบริหารไมจัดใหมีการปรับปรุง
ขอมูลสารสนเทศ ใหมีความถูกตองเปนปจจุบัน และพรอมที่จะเปดเผยแกบุคคลทั่วไป และไมมีระบบการ
ดูแลรักษาทรัพยากรของสถานศึกษาผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จําแนกตามขนาดของสถาน
ศึกษาและประสบการณในการปฏิบตั งิ านของผูบริหาร ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จําแนก
ตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวมพบวา ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ
หรือใหญพิเศษ มีการดําเนินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จําแนกตามประสบการณ ในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
โดยภาพรวม พบวา ผูบริหารสถานศึกษาทีม่ ปี ระสบการณในการปฏิบตั งิ านนอยกวา 10 ป มีการดําเนินการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม แตกตางจากผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานตั้งแต 10 ถึง 20 ป และผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา
20 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
6.1.1 ดานหลักนิติธรรม ควรมีเกณฑหรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน ในการประเมินผลงานหรือ
ความดีความชอบ และ ควรมีการบังคับใชกฎระเบียบอยางจริงจังและชัดเจน ควรมีมาตรฐานในการกําหนด
กรอบเวลาปฏิบัติงานอยางชัดเจน
6.1.2 ดานหลักคุณธรรม ควรตักเตือนผูมาทํางานสาย และยกยองผูที่เสียสละเวลาใหแก
ทางราชการ และ ควรปฏิบัติต อบุคลากรในโรงเรียนอยางเสมอภาคทั้งในการยอยองและการตักเตือน
ควรเปดใจรับฟงปญหาจากผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ
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6.1.3 ดานหลักความโปรงใส ควรมีการปรับปรุงขอมูลของโรงเรียนใหเปนปจจุบนั และนําไป
ใชไดอยางสะดวก และ ควรมีการสํารวจความตองการวัสดุ/พัสดุ ในแตละหองทุกๆหองเรียน
6.1.4 ดานหลักการมีสวนรวม ควรนําขอเสนอแนะหรือปญหาของผูปกครอง มาปรับปรุงใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใหสอดคลองกับปญหาตามสภาพจริง ควรมีการประชุมและจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป และใหทุกๆฝายไดมีสวนรวมในการเสนอโครงการและงบประมาณ
6.1.5 ดานหลักความรับผิดชอบ ควรมีแผนการประชุมสามัญประจําเดือนใหชัดเจน ควรให
ความสําคัญปญหาในโรงเรียนมากอนองคกรอืน่ ควรกระจายงาน/กิจกรรมตางๆ ใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม
6.1.6 ดานความคุ มคา วัสดุสิ้นเปลืองควรมีการวางแผนการใชงานที่ชัดเจน ในแตละ
ภาคเรียน บางกิจกรรมที่ไมสําคัญตอการเรียน ควรประหยัดงบประมาณเพื่อใชในสวนที่สําคัญกวา
6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
6.2.1 ควรศึกษาวิจัย การมีสวนรวมของครูในการพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลการใช
หลักสูตรของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ในแตละระดับใน แตละเขต
6.2.2 ควรศึกษาแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร
6.2.3 ควรศึกษาการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการวางแผนและการใชจายงบประมาณ
ของโรงเรียนในเครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3
6.2.4 ควรศึกษาการมีสวนรวมของ ผูปกครอง และชุมชนในการจัดการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร
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