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บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภบิาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 10 
คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ครูผู้สอน จ านวน 327 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่และมอร์
แกน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
_____________________________________ 
1นิสิตระดับปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3รองศาสตราจารย์ ดร., คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1M.Ed. Candidate  in Educational  Administration, Faculty of Education, Mahasarakham  University. 
2Assistant  Professor.  Dr.,  Faculty  of  Science,  Mahasarakham  University. 
3Associate  Professor  Dr.,  Faculty  of  Education,  Mahasarakham  University. 
 

 



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        408                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
  1.  สภาพของการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27 จังหวัดร้อยเอ็ด  พบว่า  โดยรวมและ
รายด้านครูมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านท่ีมีการปฏิบัติมากที่สุดคือ  หลักนิติธรรม  รองลงมาคือหลักความ
รับผิดชอบ  และน้อยที่สุดคือหลักความโปร่งใส  ด้านความคาดหวังของครูในการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 
  2. ปัญหาของการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27  จังหวัดร้อยเอ็ด  พบว่าด้านที่มี
ปัญหามากที่สุดคือด้านความโปร่งใส  รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วม 
  3.  แนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด  จ าเป็นต้องใช้หลักธรร
มาภิบาลทั้ง  6  องค์ประกอบมาใช้ในการบริหารจัดการให้ครอบคลุมการบริหารงานทั้ง  4 ฝ่าย
ภายใต้กระบวนการบริหารแบบ  PDCA  ซึ่งจะท าให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
ค าส าคัญ : หลักธรรมาภิบาล, ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ABSTRACT 
  This research aimed to study  conditions  problems and  guideline for school 
administration in institution management using good governance by school 
administration. This research and development process is divided into two phases; 1) 
investigate current conditions and problem in school management under the good 
governance policy and 2) develop guidelines for managing school management by 
using the good governance policy in the administrators of the schools under Roi-et 
Office of Secondary Educational Service Area Zone 27. Research samples consisted of 
10 schools administrators retrieved from using the selective random sampling technique 
from 327 teachers and educational staff according to Krejcie& Morgan’s sample 
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determination table. Statistics used in data analysis were mean, percentage, and 
standard deviation. 
  The results of the research were as follows: 
   1. The  conditions of the schools administration using the good governance of 
the schools administrators under Roi-Et Office of Secondary Educational Service Area 
Zone 27 showed that as overall and in each aspect, the  teachers agreed with that the 
school administrators having good governance at a high level. The aspects practiced 
most by the administrators were rule of laws and accountability while the least practiced 
aspect was transparency. The teachers’ expectation in the schools administration 
should be at a high level in all aspect. 
   2. Problems in school administration by using the good governance of the 
schools administrators under Roi-et Office of Secondary Educational Service Area Zone 
27 were at the highest level in transparency followed in successive order of participation.  
   3. Guidelines for school administration by using the good governance of the 
schools administrators under Roi-et Office of Secondary Educational Service Area Zone 
27 required all 6 elements of good governance to manage the administration in all 4 
steps of PDCA which would benefit to the school administration effectively and 
efficiently. 
 
Keywords : Good Governance , Schools Administrators under 
 

บทน า 
 การบัญญัติให้สถานศึกษาเป็น  “นิติ
บุคคล”  ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการนับเป็นการ
ปฏิรูปการศึกษาครั้งส าคัญของประเทศไทย  
ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ จ ต น า ร มณ์ ข อ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.
2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545  ที่มุ่งหวังยกระดับการศึกษาของ

ชาติให้ได้มาตรฐานและจัดการศึกษาได้
อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ  โดยได้บัญญัติให้มี
การกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา
ทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหาร
บุคคล  และการบริหารงานทั่วไปไปยัง
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่
การศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาโดยตรง  การจัดองค์กรที่ มี
สถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
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ที่จัดบริการสาธารณะย่อมจะมีอิสระในการ
บริหารทั้งด้านทรัพยากรบุคคล  และอ านาจ
หน้าที่ในกรอบที่กฎหมายให้อ านาจไว้  การ
มีกฎหมายก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติ
บุ คคล มี จุด มุ่ งหมายส าคัญที่ จ ะท า ให้
สถานศึกษามีอิสระ  มีความเข้มแข็งในการ
บริหาร  เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่าง
คล่องตัว  รวดเร็วและสอดคล้องกับการ
ต้องการของผู้เรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  
ท้องถิ่น  และประเทศชาติ  อย่างไรก็ตาม
การจะบริหารสถานศึกษาที่มีสถานะเป็นนิติ
บุคคลให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว  มี
แนวทางหรือเงื่อนไขที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรค านึงคือ  การบริหารแนวใหม่เพื่อให้
การบริหารและการตัดสินใจมีความถูกต้อง
สุจริตยุติธรรม  และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้รับบริการ  ผู้บริหารควรด าเนินการ
โดยใช้องค์คณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพิจารณาตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท า ได้   โดยการ จัดท า ในรูปแบบของ
คณะกรรมการเพื่อให้หลายฝ่ายได้ร่วมคิด  
ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  และร่วมรับผิดชอบ  
ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ ใ ห้ ก า ร
บริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
(ประมวล  รุจนเสรี.  2542 : 25) 
  การใช้หลักธรรมาภิบาลก าหนด
กลไกและกติกาในสังคม  เพื่อใช้บริหาร
จัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ  สังคม  
และการเ มืองของประเทศเพื่ อพัฒนา

เสถียรภาพ  ความสงบและความม่ันคงใน
สังคม  โดยการบริหารปกครองที่ดีใช้กลไก
ของประชารัฐที่ดี  ด าเนินการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี  สิ่งที่ท้าทายการ
บริหารสถานศึกษาในขณะนี้คือการปรับกล
ยุทธ์  ทัศนคติ  วิธีคิดตามหลักพื้นฐานของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
(วรทัต  ลัยนันทน์. 2545 : 22) 
 ในช่วงปฏิรูประบบราชการ  แนวคิด
เรื่องธรรมาภิบาลได้มีบทบาทอย่างมากต่อ
หน่วยงานภายในประเทศทั้งภาครัฐและ
เอกชน เช่น  ทบวงมหาวิทยาลัย  ได้จัดตั้ง
ค ณ ะ ท า ง า น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร บ ริ ห า ร
สถาบันอุดมศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล  
การบริหารการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการที่ ดี  
ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี   พ.ศ. 2546  โดยก าหนดให้
หน่วยงานของรั ฐทุกแห่ งก าหนดแผน
โครงการเพื่อปรับปรุงในความรับผิดชอบให้
สอดคล้ อ งกั บธรรมาภิบาล   (นพพล        
สุรนัคครินทร์. 2547  : 10) 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพ  
ปั ญ ห า   แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร
สถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27  
จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อจะได้น าผลการศึกษา
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ครั้งนี้ไปเป็นข้อมูล  และเป็นแนวทางการ
พัฒนาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อไป 
 
จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
  1.  เพื่อศึกษาสภาพของการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27  
จังหวัดร้อยเอ็ด 
  2.  เพื่อศึกษาปัญหาของการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27  
จังหวัดร้อยเอ็ด 
  3.  เพื่อศึกษาแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27  
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ความส าคัญของการวิจัย   
  ผลที่ได้จากการวิจัยสภาพ  ปัญหา  
และแนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  
สั ง กั ด ส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษา  เขต  27   จังหวัดร้อยเอ็ด  
สามารถน าไปเป็นแนวทางการพัฒนาการ

บริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
รวมถึงเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ต ามหลั ก ธ ร รมาภิ บ าลขอ งผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขต
ไว้ดังนี ้
  1.  ขอบเขตเนื้อหา 
   การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาการบริหาร
สถานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27  จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
  2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ 
    2.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  
สั ง กั ด ส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษา  เขต  27  จังหวัดร้อยเอ็ด  
จ านวน  60  คน 
    2.1 .2   ครูผู้ สอนโรง เรี ยน
มัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27 จังหวัด
ร้อยเอ็ด  จ านวน  2,193  คน 
   2.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
คือ 
    2.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  
สั ง กั ด ส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึ กษา เขต27  จั งหวั ด ร้ อย เอ็ ด  
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จ านวน  10 คน  (ระยะที่ 1 จ านวน 7  คน  
ระยะที่ 2  จ านวน  3  คน)  เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย  คือ  แบบสัมภาษณ์ 
  2.2.2  ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สั ง กั ด ส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษา  เขต  27  จังหวัดร้อยเอ็ด  
จ านวน  327  คน  ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน  เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสอบถาม 
 3.  กรอบของการวิจัย 
  กรอบเนื้อหา 
   การวิ จั ยครั้ งนี้ มุ่ ง ศึ กษาแนว
ทางการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  
สั ง กั ด ส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด 
 4.  วิธีการวิจัย   
  การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย
และพัฒนา(Research and  Development)  
แบ่งเป็น 2 ระยะ  ดังนี้ 
  ระยะที่ 1  ศึกษาสภาพ  ปัญหาการ
บริหารสถานศึกษาโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  
สั ง กั ด ส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต  27  จังหวัดร้อยเอ็ด   
แบ่งได้ดังนี ้
   1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

   2. สัมภาษณ์แนวคิดของผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาการบริหารสถานศึกษาโดย
การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  จ านวน 7 คน 
   3.  ส ารวจความคิดเห็นของครูใน
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มกลุ่มตัวอย่าง  คือครูผู้สอนโรงเรียน
มัธยมศึกษา จ านวน  327 คน 
  ระยะที่   2   ศึ กษาแนวทางการ
บริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27  
จังหวัดร้อยเอ็ด 
   1.  ศึกษาการบริหารจัดการที่ดี  
โดยการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษาสั งกัดส านักงาน เขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 27 จังหวัด
ร้อยเอ็ด สถานศึกษา  3 แห่ง  โดยแบ่งเป็น
ขนาดใหญ่  กลาง  เล็ก  โดยการสัมภาษณ์
ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  3  คน 
   2 .   ร่ า งแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
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พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27  
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดของพระราช
กฤษฎีกาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ.  2546  
(พระราชกฤษฎีกา  2546 : 10-15)  เป็น
กฎหมายที่ เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ.2545  ซึ่งหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นให้
สถานศึกษาด าเนินงานตามภาระหน้าที่โดย
ยึดหลัก  6  ประการ  ได้แก่  หลักนิติธรรม  

(Rule of  Laws)  หลักคุณธรรม  (Ethics) 
หลักความโปร่งใส  (Transparency) หลักการ
มีส่วนร่วม  (Participation) หลักความ
รับผิดชอบ  (Accountability) และหลักความ
คุ้มค่า  (Value  for  Money) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่  1 ศึกษาสภาพ  ปัญหาของการ
บริหารสถานศึกษาโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต  27  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ตาราง  1  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบัน  และความคาดหวังของครูที่มีต่อ 
    การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
    สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27  โดยรวมและรายด้าน 

 
การปฏิบัติตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

X  S ระดับ 
การปฏิบัติ 

X  S ระดับ 
ค ว า ม
คาดหวัง 

  1.  หลักนิติธรรม 4.68 0.38 มากที่สุด 4.74 0.48 มากที่สุด 
  2.  หลักคุณธรรม 4.51 0.34 มากที่สุด 4.77 0.51 มากที่สุด 
  3.  หลักความโปร่งใส 3.56 0.84 มาก 4.76 0.49 มากที่สุด 
  4.  หลักการมีส่วนร่วม 3.97 0.63 มาก 4.75 0.50 มากที่สุด 
  5.  หลักความรับผิดชอบ 4.59 0.51 มากที่สุด 4.77 0.51 มากที่สุด 
  6.  หลักความคุ้มค่า 4.00 0.61 มาก 4.73 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.20 0.34 มาก 4.77 0.46 มากที่สุด 
 



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        414                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

  1.   ผลการวิ เคราะห์ สภาพการ
บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้ นที่ ก ารศึกษามัธยมศึกษาเขต   27 
จังหวัดร้อยเอ็ด  ครู มีความคิด เห็นว่ า
ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมากเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีการ
ปฏิบัติมากที่สุดคือหลักนิติธรรมหลักความ
รับผิดชอบและหลักคุณธรรมน้อยที่สุดคือ
หลักความโปร่งใสรองลงมาคือหลักการมี
ส่วนร่วม 
  ความคาดหวังของครูที่ มีต่อการ
บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาสั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  27 จังหวัด
ร้อยเอ็ดพบว่าครูมีความคาดหวังโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุดและเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าความคาดหวังของครูที่มีต่อ
การบริหารสถานศึกษาของผู้ บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือหลักคุณธรรม
หลักความรับผิดชอบรองลงมาคือด้านความ
โปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ
หลักความคุ้มค่า 
  2.  ผลการศึกษาปัญหาการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต

พื้ นที่ ก ารศึกษามัธยมศึกษาเขต   27  
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทางการ
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27  ด้านที่
พบปัญหามากที่สุดคือ 
  1.  ด้านหลักความโปร่งใส 
  2.  ด้านหลักความคุ้มค่า 
  3  ด้านหลักคุณธรรม 
  4  ด้านหลักความรับผิดชอบ 
  5. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
  6. ด้านหลักนิติธรรม 
 ตอนท่ี2 แนวทางการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้ บริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต  27  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  3. ผลการศึกษาสภาพการบริหาร
สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่ด ี 
   ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ศึ ก ษ า ส ภ า พ ก า ร
บริหารงานของโรงเรียนที่ มีการบริหาร
จัดการที่ดี  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้ นที่ ก ารศึกษามัธยมศึกษาเขต   27  
จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการ 
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ที่ด ี เกี่ยวกับหลักการบริหารหรือแนวคิดใน
การบริหารงานในสถานศึกษาที่ส่งผลให้
การด าเนินงานของสถานศึกษาประสบ
ผลส าเร็จในการบริหารงานโดยการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลทั้ง  6  ด้านคือ  1)  ด้านหลัก
นิติธรรม  2)  ด้านหลักคุณธรรม  3)  ด้าน
หลักความโปร่งใส  4)  ด้านหลักการมีส่วน
ร่วม  5)  ด้านหลักความรับผิดชอบ  6)  
ด้ า นห ลั ก ค ว ามคุ้ ม ค่ า ป ร ะ ก อบด้ ว ย
สถานศึกษา  3  แห่ง ซึ่งแบ่งตามขนาดของ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ขนาดกลางและ
ขนาดเล็กได้แก่  1)  โรง เรียนร้อยเอ็ด
วิทยาลัย 2)  โรงเรียนขัติยะวงษา  3)  
โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารเป็นสถานศึกษา
ที่ประสบความส าเร็จระดับประเทศในการ
จัดการเรียนการสอนจ านวนนัก เรียน
เพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษานักเรียนสามารถ
สอบเข้ าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยที่ มี
ชื่อเสียงสังคมและชุมชนยอมรับ 
   แนวทางการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้ บริหาร
สถานศึกษาสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  27 จังหวัด
ร้อยเอ็ด  การบริหารสถานศึกษาโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลที่ประสบผลส าเร็จภายใต้
กรอบงาน 4 ฝ่ายคืองานวิชาการ  งาน
งบประมาณ งานบุคลากร  งานบริหารงาน
ทั่วไป  การมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และการ
ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิผลมีการ

ปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานมุ่งเน้นให้
การบริหารสถานศึกษา  การบริหารการ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมี
คุณภาพและมีมาตรฐานสอดคล้องกับความ
มุ่งหมายในการสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฯและสอดคล้องกับความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญมีการก าหนดทิศทางของสถานศึกษา
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าประสงค์
โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการและมีการวาง
แผนการด า เนิ นงานยึ ดหลั กการของ  
Deming  มาขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เป็นระบบงานอย่างเป็นข้ันตอน 
 
ผลการวิจัย 
 1.  ผลการวิ จัยสภาพในการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  27  จังหวัดร้อยเอ็ด  
ตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง  6  ด้าน  โดยรวม  
พบว่ า   ครู มีความคิด เห็นว่าผู้ บริหาร
สถานศึกษามีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ
บาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านที่มีการปฏิบัติ
มากที่สุด  คือ  หลักนิติธรรม  หลักความ
รับผิดชอบ  และหลักคุณธรรม  ส่วนด้าน
ความคุ้มค่า  ด้านการมีส่วนร่วมและด้าน



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        416                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

ความโปร่งใส มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
ความคาดหวังของครูที่ มีต่อการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัยธมศึกษา  เขต  27  
จังหวัดร้อยเอ็ด  พบว่า  ครูมีความคาดหวัง
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ความ
ค า ด ห วั ง ข อ ง ค รู ที่ มี ต่ อ ก า ร บ ริ ห า ร
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับมากที่ สุ ดทุกด้ าน   โดยด้ านที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ด้านหลักคุณธรรม  
ด้านหลักความรับผิดชอบ  รองลงมาคือ
ด้านความโปร่งใส  ด้านหลักนิติธรรมและ
ด้านหลักความคุ้มค่า 
 2 .   ผลการวิ จั ยปัญหาการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27  
จังหวัดร้อยเอ็ด  พบว่า  สภาพปัจจุบัน
ระดับการปฏิบัติด้านความโปร่งใสในความ
คิ ด เ ห็ น ข อ ง ค รู มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย น้ อ ย ที่ สุ ด  
รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วม 
 3.  ผลการศึกษาแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 ใน
การบริหารงาน  4  ฝ่าย 

  3.1  ด้านหลักนิติธรรม ผู้บริหารมี
ภาวะผู้น าด้านหลักนิติธรรม  สถานศึกษามี
นโยบายและเป้าหมายในการจัดการศึกษา
ที่ ชั ด เ จน  สถานศึ กษา มีแผนกลยุทธ์  
แผนปฏิบัติการสถานศึกษามีโครงสร้างการ
บริหารงานที่ชัดเจนการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาความรู้   กฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับการศึกษาทบทวน  กฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ในการปฏิบัติงานความ
เท่ า เ ที ย มกั นขอ งการบั ง คั บ ใ ช้   กฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ดุลยพินิจ ในการ
ปฏิบัติงานความเป็นอิสระของผู้ท าหน้าที่
วินิจฉัยคุณและโทษกระบวนการพิจารณา
ความผิด  และการก าหนดโทษ 
  3.2  ด้านหลักคุณธรรม ผู้บริหารมี
ภาวะผู้น าด้านหลักคุณธรรม โดยใช้
หลักธรรม  พรหมวิหาร 4  กัลยาณมิตร  
เป็นต้นและมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพครูและ
นั ก เ รี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
วิเคราะห์และก าหนดการท างานขององค์กร
ด้วยความเสมอภาค  ครบถ้วนทุกงานทุก
ก ลุ่ ม ก า ร จั ด ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม ใ น ก า ร
ปฏิบัติ งานด้วยความเสมอภาคมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจทัศนคติของ
บุคคลทั้ งภายในและภายนอกที่ มี ต่ อ
สถานศึกษา แล้วน าผลมาปรับปรุงพัฒนามี
การบริหารงานแบบกระจายอ านาจตาม
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หลักการมอบอ านาจที่ มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ของการปฏิบัติราชการจากการมอบอ านาจ  
มีการบริหารระบบการแก้ไขปัญหาข้อ
ร้องเรียนที่มีประสิทธิผล  และสร้างความพึง
พอใจต่อผู้รับบริการจากสถานศึกษามีการ
ส ารวจความคาดหวัง/ความต้องการของครู  
นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน แล้วน าผล
มาวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะสั้นและระยะยาวสร้างความรักและ
ความผูกพันต่อสถานศึกษาให้เกิดกับครู  
นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน 
  3 . 3   ด้ า น ห ลั ก ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส  
ผู้บริหารมีความโปร่งใสในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบภายใน  มี
การจัดท ากฎบัตรร่วมกันมีการจัดท าแผน  
ความสมบูรณ์ของแผน  รวมถึงการด าเนิน
ตามแผน  และการติดตามผลมีการร่วม
ตรวจสอบในโครงการต่างๆว่าถูกต้องตรง
ตามแผนมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง  และ
มาตรฐานสากลมีการปฏิบัติราชการได้ตาม
กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับของข้าราชการ
ไ ม่ มี ก า ร ฟ้ อ ง ร้ อ ง ห รื อ ร้ อ ง เ รี ย น ใ น
สถานศึกษาในเรื่องการทุจริตมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารแก่ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง
และชุมชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  และ
ทันสมัยมีการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ท างานและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  และมี
แผนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่ครบถ้วนมีการปฏิบัติราชการได้
ตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบั งคับของทาง
ราชการ 
  3.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหาร
ต้องเป็นผู้น าด้านการมีส่วนร่วมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา  มีระบบการ
เปิด เผยข้อ มูลข่ าวสาร  มีระบบรับฟั ง
ข้อคิดเห็น  มีกลไกเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ในการบริหารสถานศึกษา  มีระบบการมี
ส่วนร่วมในการติดตาม  ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษามีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหาร  
ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  ร่วม
คิดร่วมท าร่วมตัดสินใจ  และร่วมรับผิดชอบ
ผลในการด าเนินงานของสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาต่อไป  มีการบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
(MOU) 
  3.5  ด้านหลักความรับผิดชอบ 
ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าด้านความรับผิดชอบ  
มีการก าหนดให้มีระบบการประเมินผลและ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน  จัดให้มีกระบวนการให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน  
ก าหนดทิ ศทา งกา รท า ง านที่ ชั ด เ จน  
ครอบคลุมในเรื่ อ งวิสั ยทัศน์   ค่ านิยม  
เ ป้ าป ร ะส งค์ ห รื อ ผลการด า เ นิ นก า ร  
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ถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด แล ะ เป้ า หมายขอ ง
สถานศึกษาแก่ครูและนักเรียน  หรือผู้ที่มี
ส่ วนเกี่ ยวข้องทุกคนรับทราบ  มีการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
โ ด ย มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ท า ง า น แ ล ะ
ผู้รับผิดชอบเรื่องการควบคุมภายในและ
การบริหาร  ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ  มี
การจัดท าแผนงานควบคุมภายในประจ าปี
และแผนระยะยาวที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  มีระบบการให้คุณและให้โทษ
จัดให้มีระบบการประเมินผลการด าเนินงาน
ที่ มีหลักเกณฑ์ชัดเจนและเชื่อมโยงกับ
แรงจูงใจ  ก าหนดมาตรฐานด าเนินการกับผู้
ไม่มีผลงาน  ก าหนดมาตรฐานให้รางวัลกับ
ผู้ที่มีประสิทธิภาพในการท างาน  จัดให้มี
ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโดยมีการ
เชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจและการให้โทษ
อย่างเป็นรูปธรรม  มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและผลผลิตของสถานศึกษาโดย
หมายถึงนักเรียนที่มีคุณภาพซึ่งเป็นก าลัง
ส าคัญของประเทศชาติ 
  3.6  ด้านหลักความคุ้มค่า  มิติ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการวิ เคราะห์
ก า หนดภา ร กิ จ ห ลั ก เพื่ อ ก า รพัฒน า
ประสิทธิภาพ  วิ เคราะห์  SWOT  การ
ก าหนดมาตรฐานและ จัดท าคู่ มือการ
ปฏิบัติงาน  การทบทวนปรับปรุงและ

พัฒนากระบวนการปฏิบัติ งานโดยใช้
เทคนิคและ เครื่ อ ง มือ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอย่างเหมาะสม 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีประเด็นที่
จะอภิปราย  ดังนี้ 
 1. สภาพของการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  ของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27 จังหวัด
ร้อยเอ็ด  
 2.ค รู มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ว่ า ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษามีการปฏิบัติตามหลักธรรมา 
ภิ บ า ล โ ด ย ร ว มอ ยู่ ใ น ร ะดั บ ม าก  ผ ล
การศึกษาสอดคล้ องกับงานวิ จัยของ  
RobertG.Wall  and  Hugh  Hawkins  ได้
วิจัยหน้าที่ของผู้บริหารไว้ดังนี้  1)  เป็นนัก
บริหารที่ดี  (Good Executive)  2)  เป็นผู้
วางนโยบาย  (Policy maker)  3)  เป็นผู้
วางแผน  (Planner)  4)  เป็นผู้เชี่ยวชาญ  
(Expert) 5)เป็นผู้แทนของกลุ่มในการติดต่อ
ภายนอก (External  grouprepresentative)  
6)  เป็นผู้รักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ใต้
บัญชากับผู้บังคับบัญชา  (Control  of  
internal  relationship)  7)  เป็นผู้ให้คุณ
และโทษ(Purveyor rewards and 
punishments)  8)  เป็นอนุญาโตตุลาการ  
(Group  symbol)  9)  เป็นแบบอย่างที่ดี  
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( Exemplar)  1 0 )  เ ป็ น นั ก อุ ด ม ค ติ  
( Ideologist)   11)  เป็นผู้ยอมรับในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร  (Scapegoat)   
  1. ความคาดหวังของครูที่มีต่อการ
บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  ครูมีความคาดหวังโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  ทั้งนี้อาจเนื่องจากครูมี
ความคาดหวังต่อผู้บริหารสถานศึกษาให้
บริหารสถานศึกษาโดยการใช้หลักธรรมาภิ
บาล  ซึ่งสอดคล้องกับ  พงศ์พันธ์  วันดี
เรืองไพศาล  (2551 : 89-92)  ได้วิจัย
ความสัมพันธ์ของการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารกับความพึงพอใจของ
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า   พ บ ว่ า  
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจของบุคลากร
ทางการศึกษาโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
ผู้บริหารควรส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  อรทัย  แสงทอง  (2551  :  
100-104)  ได้วิจัย หลักธรรมาภิบาลกับการ
บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ผู้บริหารสถาศึกษาและครูผู้สอนใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุด  และระดับมาก  ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าทั้งผู้บริหารสถานศึกษา  และครูผู้สอนให้

ความส าคัญในการใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารสถานศึกษาให้ดีมีประสิทธิภาพ  
ท าให้การปฏิบัติงานในสถานศึกษาส าเร็จ
ตามเป้าหมาย  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บังอร  จันกรม  (2552 : 86-92) น าหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน  4  
ฝ่าย ได้แก่การบริหารงานวิชาการ  การ
บริ ห า ร ง านบุ ค ค ล   ก า รบ ริ ห า ร ง าน
งบประมาณ  และการบริหารงานทั่วไปมาก
ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานทั่วไป  
เนื่องจากว่าการบริหารงานทั่วไปมีขอบข่าย
การปฏิบัติงานที่มาก  จึงเป็นการยากที่จะ
ด าเนินการให้ครบถ้วนและถูกต้องได้
ทั้งหมด  ดังนั้นผู้บริหารควรส่งเสริมให้มี
การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในการ
บริหารงาน  4  ฝ่ายอย่างทั่วถึง  ผู้บริหาร
ควรมีการส่งเสริมให้ครูได้มีการน าหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารงานของตนเองและ
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง   
  2.  ปัญหาการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้ บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27  พบว่า  
สภาพปัจจุบันระดับการปฏิบัติด้านความ
โปร่งใสในความคิดเห็นของครูมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด  รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วม 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากครู มีความคิดเห็นว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการปฏิบัติด้าน
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ความโปร่งใสและด้านการมีส่วนร่วมเพิ่ม
มากขึ้น 
  3. แนวทางการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้ บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  จ าเป็นต้องใช้หลักธรรมาภิบาลทั้ง 
6 องค์ประกอบมาใช้ในการบริหารจัดการให้
ครอบคลุมการบริหารงานทั้ง   4  ฝ่าย  
ภายใต้กระบวนการบริหารแบบ  PDCA  ซึ่งจะ
ท าให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิ ภาพและเกิ ดประสิทธิ ผล  ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ภาวณี  ชินค า  
(2550  :  99-117)  ได้วิจัยรูปแบบการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  พบว่า  
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลควรด าเนินการดังนี้1)  การ
วางแผนการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยม  2)  ด้าน
คุณธรรมการก าหนดจรรยาบรรณของครู  
การรณรงค์ให้มีการใช้หลักคุณธรรมอย่าง
กว้างขวางและจริง จัง  3)  ด้านความ
โปร่งใสควรส ารวจความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับความโปร่งใสควรส ารวจความเห็น
ของผู้ เกี่ ยวข้องเกี่ยวกับความโปร่งใส
ถูกต้องชัดเจน  4)  ด้านการมีส่วนร่วมควร
ปรับปรุงกฎระเบียบและกลไกให้ผู้เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมการกระจายอ านาจการ

ตัดสินใจในการบริหารโรงเรียนสู่ชุมชนมุ่ง
ผลสะดวกรวดเร็ว  5)  ด้านหลักความ
รับผิดชอบสร้างส านึกความรับผิดชอบของ
ตนเองและระบบการประเมินผลแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์การสร้างความรู้ส านึกรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม  6)  ด้านหลักความคุ้มค่าสร้าง
จิตส านึกแก่ครูและบุคลากรในการประหยัด
การใช้ทรัพยากร  การลดขั้นตอนในการ
บริหารและการท างาน  ควรมีการติดตาม
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร พั ฒ น า
ประสิทธิภาพโดยการปฏิบัติตามวงจร  
PDCA  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  มีชัย  
โสกันทัต  (2552 : 98-109)  ความสัมพันธ์
ระหว่ างการใช้หลั กธรรมาภิบาลของ
ผู้ บริ หารสถานศึ กษามีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผูกพันต่อสถานศึกษาของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเลยเขต  1  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .01  จากผลการวิจัย  พบว่า  
การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความผูกพันต่อสถานศึกษาของข้าราชการ
ครู  ดังนั้น  ผู้บริหารสถานศึกษาควรน า
หลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานให้
มากขึ้น  ซึ่งจะท าให้ข้าราชการครูมีความ
ผูกพันต่อสถานศึกษาสูงขึ้นด้วย สอดคล้อง
กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง   สุ ภ า  เ จี ย ม พุ ก 
(2554:140-144)  ได้วิจัยแรงจูงใจของครู
กับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
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ผู้บริหารแรงจูงใจของครูสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาราย
ปัจจัย  ทั้ง  2  ปัจจัยอยู่ในระดับมาก  การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต  1  โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
อยู่ในระดับมากทุกด้าน  ความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจของครูกับการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
สั ง กั ด ส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
นครปฐม  เขต  1  มีความสัมพันธ์กันอย่าง
มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่  ร ะ ดั บ   . 0 1  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Clarke  and  
Vicki  Clinell  Burge  (2001 : 35)  ได้วิจัย
เรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการกระจาย
อ านาจการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ป ร ะ เ ท ศ ก า น่ า   ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า  
พัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้
มีการกระจายอ านาจท าให้เกิดกลยุทธการ
พัฒนาที่เป็นจริงได้มากขึ้น  การพัฒนาให้
เกิดความเท่าเทียมกันภายในสังคมการใช้
ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ
ง านวิ จั ยขอ ง   Casey-Cooper,Marcella  
(2005 : 69)  ได้ศึกษาเรื่องการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในรัฐโมรอนโก  มี
การปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม  ซึ่งการ

บริหารแบบมีส่ วนร่วมนี้ ได้น ามา เป็น
แนวทางในการพัฒนาและการจัดการศึกษา  
อันเป็นการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการจัดโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน  นอกจากนี้แล้วผลการศึกษายัง
พบว่า  การบริหารการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนนั้นได้มีการ
ประยุ กต์ ใช้ หลั กธรรมาภิบาลอย่ าง มี
ประสิทธิภาพ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะกรณีน าแนวทางไปใช้ 
  1.1  แนวทางการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้ บริหาร
สถานศึกษาสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  27 เพื่อให้
ประสบผลส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา
ทั้ง  4  ฝ่าย ต้องน าหลักการบริหารโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลทั้ง  6  ด้านไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใต้
กระบวนการบริหาร  PDCA 
  1.2 การน าแนวทางการบริหารไปใช้
ผู้น าไปใช้ต้องศึกษาแนวทางที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นให้เข้าใจเห็นประโยชน์ให้ความส าคัญ
และท าความเข้าใจกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความร่วมมือร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจ
และร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานจึงจะ
ประสบความส าเร็จ 
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