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บทคัดย่อ
การพฒันาการดำาเนนิงานโดยใช้หลกัธรรมาภบิาลสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่

การประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีความมุ่งหมาย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการ 
ดำาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการดำาเนินงานโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และ  
3) เพื่อพัฒนาพัฒนาการดำาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 การวิจัยมี 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและ 
ตวัชีว้ดัการบรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 4 และการศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ระยะที่ 2 
การพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและครูผู้สอนใน 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ปีการศึกษา 2558 ผู้บริหาร 123 คน ครู 
310 คน รวม 433 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยใช้แบบสอบถาม 50 ข้อ 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
สร้างเครือ่งมอืโดยปรับปรงุแกไ้ขผา่นความเหน็ชอบของผูเ้ชีย่วชาญพจิารณาความเหมาะสม วเิคราะหห์า 
คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค ์แลว้หาคา่ดชันคีวามตอ้งการ
จำาเป็นและจัดลำาดับ จากนั้นศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำาเนินงานโดยใช้ 
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หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน และร่างแนวทางการพัฒนาการดำาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรยีนในสังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 4 วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารวเิคราะห์
เนื้อหา

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ผลการศึกษาองคป์ระกอบและตวับง่ช้ีของการดำาเนนิงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของโรงเรยีน 
ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบว่า ใช้องค์ประกอบการบริหารงาน 4 
กลุ่มงาน มีหลักธรรมาภิบาล 50 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการมี 12 ตัวบ่งชี้ 2) ด้าน
การบริหารงานงบประมาณ มี 10 ตัวบ่งชี้ 3) ด้านการบริหารงานบุคคลมี 16 ตัวบ่งชี้ และ 4) ด้านการ
บริหารงานทั่วไป มี 12 ตัวบ่งชี้

2. ผลการศกึษาสภาพปจัจบัุนและสภาพทีพ่งึประสงค์ของการดำาเนินงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล 
ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

2.1 ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัของการดำาเนนิงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของโรงเรยีนในสงักดั
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารประถมศกึษาอุดรธาน ีเขต 4 พบวา่ รายดา้นโดยรวมมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก
ทกุดา้น เรยีงลำาดับจากมากไปหาน้อย คอื ด้านการบรหิารงานงบประมาณดา้นการบรหิารงานบคุคล ด้าน
การบริหารงานวิชาการ และ ด้านการบริหารงานทั่วไป

2.2 ผลการศกึษาสภาพทีพึ่งประสงคข์องการบรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของโรงเรยีนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 พบว่า รายด้านโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ทุกด้าน เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  
ด้านการบริหารทั่วไป และด้านการบริหารวิชาการ

3. การพัฒนาการดำาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประกอบด้วย 1) หลักนิติธรรม ผู้บริหารมีการบริหารด้วยความเป็น
ธรรมตามระเบียบของทางราชการเพื่อปลูกฝังให้เคารพกฎระเบียบและกฎหมายมีการกำาหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติท่ีถูกต้อง 2) หลักคุณธรรม ผู้บริหารบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต
เที่ยงธรรมมีความชัดเจนมีคณะกรรมการกากับและตรวจสอบได้ในทุกระดับ 3) หลักความโปร่งใส  
ผู้บริหารบริหารงานบุคลากรด้วยความโปร่งใส แสดงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคลากร 
4) หลักความรับผิดชอบ มีการบริหารงานวิชาการโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน
และกำาหนดนโยบายต่างๆ ของโรงเรียน 5) หลักการมีส่วนร่วมบริหารงานหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนการประเมินผลการเรียนการนิเทศกำากับและติดตามการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบชอบ และ 
6) หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารบริหารงานโดยการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ของชุมชนมาสนับสนุน
และใช้อย่างประหยัดคุ้มค่า

คำ�สำ�คัญ: การดำาเนินงาน หลักธรรมาภิบาล
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Abstract
The development of school administration by using good governance principle for 

schools under the Udon thani Primary Educational Service Area Office 4. This research has 
the following goals: 1) to study the elements and indicators of the progres by the good 
governance of the schools under the Udon Thani Primary Educational Service Area Office 
4. 2) to study the present and the desirable state of the progres by using good governance 
for the schools. 3) to develop of school administration by using good governance principle 
for schools. The research has 2 phases: Phase 1 to study the elements and indicators  
of the progress by the good governance and to study the present and the desirable 
state of implementation by using good of the schools. The data were collected from a 
sample administrators and teacher including 433 peoples. The tools used in this research  
questionnaires and interviews. The data were analyzed for mean and standard deviation 
of the current state and the desired state. Then the index needs and priorities. Phase 2  
development of progress on good governance for schools. Then study how best practices 
for developing progress on good governance of the school.

The research finding were as follows:

1. Results of the study and an indication of the progress by the good governance of 
the schools find elements. The management group has 4 main good governance 50 indicators

2. The present study found that the overall aspect of the overall performance was at 
a high level in all aspects. The overall aspect is at the highest level in every aspect. Sorting 
from descending to least is budget management. Human resources management general 
administration and academic administration.

2.1 The results of the current study on the administration of good governance  
principle for schools under the Udon thani Primary Educational Service Area Office 4 were 
as follows. Overall, the overall level of practice was at a high level. The most descriptive is  
the administration of the budget for human resources management.

2.2 The results of the study on the desirable condition of the administration using  
the good governance principles of the schools under the Office of Udon Thani Primary 
Education Area 4 showed that the overall aspect was at the highest level in every aspect. 
sorting from descending to least is budget management.

3. The development of school administration by using good governance principle  
for schools under the Udon thani Primary Educational Service Area Office 4. Include  
1) Equity executives are administered with fairness in accordance with government  
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บทนำา
 กระแสการตื่นตัวเรื่องคุณธรรมการยึด

มัน่ความถูกต้องดงีามเกดิขึน้ในสงัคม ทกุระดับทา
ใหม้กีารนาหลกัคุณธรรมหลายประการไปเปน็องค์
ประกอบสำาคญัในการวางแผนพัฒนาประเทศและ
การควบคมุการปฏิบตังิานของภาครฐัดังปรากฏใน
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบับที ่11 
พ.ศ. 2555 - 2559 ซึ่งเป็นแผนที่กำาหนดทิศทาง
ของการพัฒนาประเทศจาเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม
พฒันาระบบและกลไกการปอ้งกนัและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (ญัฐพร ภูทองเงิน, 
2555: 1-4) การบริหารงานของโรงเรียนแต่ละ
แหง่ ผูบ้รหิารจะมพีฤตกิรรมการบรหิารทีแ่ตกตา่ง
กันมทีรรศนะต่างกนั พฤตกิรรมดา้นคณุธรรมของ
ผู้บริหารมีความสำาคญัตอ่การบริหารงานเปน็อย่าง
มาก บุคลากรมีความพึงพอใจและยินดีทีจ่ะปฏิบตัิ
งานดว้ยความเตม็ใจ เต็มความสามารถการบรหิาร 
จัดการทีด่ต้ีองต้ังอยูบ่นพ้ืนฐานของการมสีว่นรว่ม 
มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ พร้อมรับการ
ตรวจสอบได้เสมอ 

เกดิประสทิธภิาพและประสทิธิผล องคก์ร
เจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพในสภาพความเป็น
จริงในปัจจุบันน้ัน ผู้บริหารโรงเรียนที่ยังขาด

คณุธรรม จรยิธรรมยงัมอียูใ่นสงัคม ซึง่ปญัหาเหลา่
นี้ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมากไม่เป็นไป
ตามความคาดหวงัของสงัคมจงึทาใหเ้กดิปญัหาใน
การบรหิารสถานศกึษาไมว่า่จะเปน็ดา้นการบรหิาร
งานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
บรกิารงานบคุคลและการบรหิารงานทัว่ไป (วจิติร 
ศรสีะอา้น, 2547: 6) ประกอบกบัประเทศไทยได้
นาแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
ปฏิรูปการเมือง โดยได้วางรากฐานแนวคิดหลัก 
ธรรมาภบิาลนีไ้วใ้นรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศักราช 2540 (ประพัฒน์ โพธิวรคุณ,
2556: 1-15) และรัฐบาลได้ออกระเบียบสำานัก
นายกรัฐมานตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีขึ้นในระบบต่างๆ 
ของประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน (สำานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2544: 7-8) 
ระเบียบดังกล่าวได้กำาหนดหลักการบริหารไว้ 6 
ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบชอบ หลักการ
มีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า การนำาหลักการ
บรหิารมาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารงานโดยใชห้ลกั
ธรรมาภบิาล เปน็แนวทางสำาคญัในการจดัระเบยีบ
ให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และภาค
ประชาชนซึ่งครอบคลุมไปถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
ปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ เป็นการ

regulations to instill respect for the rules and regulations. 2) Integrity management is based 
on morality, honesty, fairness, clarity, and monitoring and inspection committees at all levels. 
3) Transparency executive management personnel with transparency. Showing criteria and 
evaluation methods of personnel. 4) Participation management of curriculum, instructional  
management, assessment, learning, supervision, and follow-up with responsibilities.  
5) Accountability allows personnel to be involved in the planning and policy setting of the 
school. 6) Cost effectiveness or economy managers manage by mobilizing resources from 
the community to support and use cost-effectively.

Keywords: Progress, good governance
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บริหารงานยุคใหม่ที่เน้นความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้ความรบัผดิชอบ ความประพฤตชิอบ 
การมีส่วนร่วม และกระบวนการยุติธรรม 

ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูในสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 เห็นความสำาคัญของการบริหาร
งาน โดยเห็นว่าหลักธรรมาภิบาลสามารถนามา
เป็นหลักในการบริหารงานในโรงเรียนเพื่อให้เกิด
การบริหารงานได้สะดวกขึ้น มีประสิทธิภาพย่ิง
ขึ้น (สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,
2544: 7-8) ระเบียบดังกล่าวได้กำาหนดหลักการ
บริหารไว้ 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลัก
คณุธรรม หลกัความโปร่งใส หลักความรบัผดิชอบ  
หลักการมีส่ วน ร่วม และหลักความคุ้มค่ า  
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการพัฒนาการดำาเนินงานโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาลสำาหรับสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 4 เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาได้นำาไปประกอบการวางแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพของการบรหิารจดัการใหก้บัผูบ้รหิาร
สถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบของการดำาเนิน

งานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลสำาหรบัสถานศกึษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ท่ีพึงประสงค์ของการดำาเนินงานโดยใช้หลักธร
รมาภิบาลสำาหรับสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

3. เพื่อพัฒนาการดำาเนินงานโดยใช้หลัก
ธรรมาภบิาลสำาหรบัสถานศกึษาในสงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

วิธีดำาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและ

ตัวบ่งช้ีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

1. ศึกษาเอกสาร ตารางงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง

2. สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
การดำาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนที่ได้จากการศึกษาเอกสาร

3. ประเมินความเหมาะสมขององค์
ประกอบและตัวชี้วัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 
คน

4. ศึกษาการพัฒนาแนวทางการดำาเนิน
งานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนจาก 3 
โรงเรียน โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร โรงเรียน
ละ 2 คน สัมภาษณ์ครูโรงเรียนละ 2 คน รวม 
12 คน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู จาก
โรงเรียนที่มีวิธีการจัดการด้านสภาพแวดล้อมที่
มีวิธีการที่เป็นเลิศ จำานวน 3 โรงเรียน โรงเรียน
ละ 4 คน รวม 12 คน จากการเลือกแบบเจาะจง

ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการดำาเนิน
งานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4

1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงคใ์นการดำาเนนิงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล
ของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้บริหาร 
สถานศึกษา และครูผู้สอนของสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 ปีการศึกษา 2558 แยกเป็น 
ผู้บริหาร 123 คน ครู 310 คน รวม 433 คน 
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 114 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561

Random Sampling) ตามจำานวนที่ได้จากการ
เทียบกับตาราง เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 46-47)

2. ร่างแนวทางการการพัฒนาแนวทาง
การดำาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียน

3. ยืนยันร่างการพัฒนาแนวทางการ
ดำาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ 9 คน

4. ประเมนิการพัฒนาแนวทางการดำาเนิน
งานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนโดย 
ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 9 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

สำาหรบัการวจิยัในครัง้นีผู้้วจัิยได้ใช้เครือ่ง
มือในการการวิจัย ดังนี้ 1) แบบสอบถามจำานวน 
50 ขอ้ แบ่งออกเปน็ ดา้นการบรหิารวชิาการ ด้าน
การบรหิารงบประมาณ ด้านการบรหิารงานบคุคล 
และด้านการบริหารทั่วไป มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 
ถึง 1.00 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .97 
และ2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จำานวน 
6 ข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 ค่าความ
สอดคล้องภายใน เท่ากับ 0.93

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาองค์
ประกอบ ตัวชี้วัด การศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
สภาพที่พึงประสงค์ และแนวทางการพัฒนาการ
ดำาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลสำาหรับสถาน
ศึกษา มีดังนี้

1) องค์ประกอบและตัวช้ีวัด ใช้สถิติ 
พื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2) สภาพปัจจุบัน และสภาพที่ พึง
ประสงค์การดำาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
สำาหรบัสถานศกึษา ใช้สถติิพ้ืนฐานในการวเิคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และจดัลำาดบัความสำาคญัความตอ้งการ
จาเปน็โดยใชส้ตูร Modified Priority Needs Index 
(PNImodified) (นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล  
ว่องวาณิช อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2548: 
279)

3) แนวทางในการพัฒนาการดำาเนินงาน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย
1. ผลการศกึษาองคป์ระกอบและตวับ่งชี ้

การดำาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลสำาหรับ
สถานศกึษาในสังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 แทรกด้วยหลัก 
ธรรมภิบาล 6 หลกั จากการบรหิารงาน 4 กลุ่มงาน 
ในสถานศึกษา 50 ตัวบ่ชี้ ดังนี้

1.1 การบริหารงานวิชาการ ประกอบ
ด้วย 12 ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีการกำาหนด กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลงหรือแนวทางการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนอย่างชัดเจน 2) มี
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง 
และ แนวปฏิบตัขิองทางราชการในการบรหิารงาน
ในโรงเรียน 3) มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนอย่าง
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 4) มีการพัฒนา
หรือการดำาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียน 5) เปิด
โอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน คณะ
ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการกำาหนด
ระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน 6) เปิดโอกาส
ให้คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน คณะครู 
นักเรียน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดทาและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 7) จัดโครงสร้างการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนระบุภารกิจและ
วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 8) กำาหนดวิสัยทัศน์ 
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พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน อย่างเหมาะสม 
ชดัเจน 9) มกีารกำาหนดนโยบาย และเปา้หมายใน
การบริหารงาน อย่างชัดเจน 10) ใช้วัสดุอุปกรณ์
และเคร่ืองมือที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการเรียนการสอน 11) มีการนิเทศ กา
กับ ตดิตามการปฏบิติังานวิชาการในโรงเรยีนอย่าง
เปน็ระบบและสม่ำาเสมอ 12) มกีารประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ สถานศึกษาและ
องค์กรอื่น

1.2 การบรหิารงานงบประมาณ ประกอบ
ด้วย 10 ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีการปรับปรุง กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง หรือแนวบริหารงาน
งบประมาณในโรงเรียนใหม้คีวามรดักมุรวดเรว็ 2) 
มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง 
และ แนวปฏิบติัของทางราชการในการบรหิารงาน
งบประมาณในโรงเรียน 3) กากับ ควบคุม ให้ใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
4) จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สงูสดุ 5) การจดัทาและจดัหาแบบพมิพ์
บัญชี ทะเบียน และรายงานเป็นระบบเที่ยงตรง มี
เอกสารหลกัฐาน/หลกัฐานทีส่ามารถตรวจสอบได้ 
6) การอนุมัติการใชจ่้ายงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร
เปน็ไปอยา่งถกูต้องโปรง่ใส 7) มกีารควบคุม กากับ 
ดูแล ตรวจสอบการทาบัญชีทะเบียนการเงิน และ
พัสดุ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 8) รายงานผล
ตามแผนบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนเมื่อ
สิน้สุดแผนงาน อยา่งสม่ำาเสมอเป็นระบบเทีย่งตรง 
มีเอกสารหลักฐาน/หลักฐานที่สามารถตรวจสอบ
ได้ 9) บริหารงานงบประมาณตามแผนที่กำาหนด
เป็นระบบและตรวจสอบได้ 10) มกีารนิเทศ กำากบั 
ติดตามการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณอย่าง
เป็นระบบและสม่ำาเสมอ

1.3 การบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
16 ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีการกำาหนด กฎ ระเบียบ ข้อ
บังคบั ขอ้ตกลงหรอืแนวทางการบรหิารงานบคุคล

ในโรงเรียนอย่างชัดเจน 2) ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ระเบียบ วินัย ลงโทษผู้ประพฤติผิดตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ และจรรยาบรรณ ด้วย
ความยุติธรรมเสมอภาคเป็นธรรมและชอบธรรม 
3) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้วยความยุติธรรมเสมอภาคเป็นธรรมและชอบ
ธรรม 4) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง หรือ
แนวบริหารงานในโรงเรียน บุคลากรพร้อมใจ
และเต็มใจปฏิบัติ 5) บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
กำาหนด กฎ ระเบียบข้อบังคับ ข้อตกลง หรือแนว
บริหารงานในโรงเรียน 6) ประพฤติตนเป็นแบบ
อยา่งทีด่แีกใ่ตบ้งัคบับญัชา และบคุคลในสงัคม 7) 
บุคคลากรบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร อุทิศตนและเสียสละ8) บุคลากร
ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัย ์สจุรติไมฉ่อ้ราษฎร ์
บังหลวง 9) มีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อ
แผ่ต่อผู้ร่วมงาน 10) สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน 11) มีเหตุผล รับฟัง 
ความคิดเห็นของใต้บังคับบัญชาในการบริหาร
งานในโรงเรียน 12) พิจารณาความดีความชอบ 
และความก้าวหน้าในวิชาชีพแก่บุคลากรอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม 13) มีความอดทนอด
กลั้นต่อการถูกกระทบทางด้านจิตใจ 14) มีการ
กำาหนดปฏิทินการบริหารงานการปฏิบัติงานของ
โรงเรยีนเพือ่ใหบ้คุลากรปฏบิตังิานอย่างเปน็ระบบ  
15) ส่งเสริมให้บุคลากรใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น 
นามาจัดทาสื่อการเรียนการสอน 16) มีการ
รณรงค์ให้บุคลากรครู นักเรียนและชุมชนร่วมกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

1.4 การบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 
12 ตวับง่ชี ้คอื 1) กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้ตกลง
ที่ใช้ในการบริหารงานทั่วไปในโรงเรียนชัดเจนง่าย
ตอ่การปฏบิตั ิ2) กากบั ตดิตาม ตรวจสอบ ใหก้าร
ปฏบิตังิานตา่งๆ ถกูตอ้งครบถ้วนและเปน็ปจัจบุนั 
3) มีการกำาหนดปฏิทินการบริหารงานทั่วไปของ
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โรงเรียนเพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 4) มี
ความมุ่งมั่นในการบริหารงานทั่วไปให้สำาเร็จโดย
ไมท่อดทิง้/ละทิง้งาน 5) มกีารเอาใจใส ่ช่วยเหลอื 
แก้ไข ปัญหาของครูนักเรียน และชุมชน 6) มีการ
ยอมรบัผลทีเ่กดิจากการกระทาทัง้ผลดีผลเสยี และ
สามารถอธิบายเหตุผลในการกระทานั้นได้ 7) มี
การนเิทศ กากบั ตดิตามการปฏบิติังานทัว่ไปอย่าง
เป็นระบบและสม่ำาเสมอ 8) มีการวางแผนและ
สำารวจความตอ้งการในการใช้วสัดุและอปุกรณ ์9) 
จดัสรรห้องเรยีน อาคารเรยีน อาคารประกอบและ
บริเวณโรงเรียนให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง

คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 10) มีการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ที่กำาหนดอย่างต่อเนื่อง 11) มีงานเทคโนโลยีเพื่อ
การศกึษาในสถานศกึษาอยา่งทัว่ถงึและตรวจสอบ
ได้ 12) มีการดำาเนินงานธุรการในโรงเรียนอย่าง
เป็นระบบ

2. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการดำาเนินงานโดยใช้หลักธร
รมาภิบาลสำาหรับสถานศึกษาในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 
ดังแสดงในตาราง 1

ต�ร�ง 1 สภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคข์องการดำาเนนิงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของโรงเรยีน

องค์ประกอบก�รบริห�รง�น
โดยใช้หลักธรรม�ภิบ�ลของโรงเรียน

สภ�พปัจจุบัน 
(D)

สภ�พที่
พึงประสงค์ 

(I)
PNI ลำ�ดับที่

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 3.85 4.67 0.212 3

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3.98 4.78 0.201 4

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.91 4.75 0.214 2

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 3.70 4.71 0.272 1

2.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของ
การดำาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลสำาหรับ
สถานศกึษาในสังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบว่า รายด้าน 
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย คือ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหาร
วิชาการ และการบริหารทั่วไป

2.2 สภาพที่พึงประสงค์ของการดำาเนิน
งานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลสำาหรบัสถานศกึษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธาน ีเขต 4 พบวา่ รายด้านโดยรวมอยู่ในระดับ
มากทีส่ดุทกุดา้น เรยีงลำาดับจากมากไปหาน้อย คือ 
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานวิชาการ

2.3 ผลการศึกษาแนวปฏิบัติในการ
ดำาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลสำาหรับสถาน
ศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบว่า

1) หลักนิติธรรม ต้องการให้ผู้บริหาร
สถานศึกษากำาหนดหน้าที่การงานด้านต่างๆ ตรง
กับหน้าที่ที่ทาอยู่ต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษา
มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามากขึ้น

2) หลักคุณธรรม ควรมีการตั้งคณะ
กรรมการกากับควบคุมกากับด้านงบประมาณทุก
ครัง้ และโรงเรยีนควรจดักจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรม
ให้กับนักเรียนมากขึ้น
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3) หลักความโปร่งใส ควรมีจัดซื้อจัดจ้าง 
และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่
กำาหนดไว้ และต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำ า เนินงานให้  
ผู้ปกครอง และชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

4) หลักการมีส่วนร่วม ต้องให้บุคลากร
ฝ่ายอื่นมีส่วนร่วมกับการบริหารงานการเงิน  
งบประมาณ พัสดุ และผู้บริหารสถานศึกษาให้ 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมสร้างความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนในครบ
ทุกด้าน

5) หลักความรับผิดชอบ ครูผู้สอนมี
ความต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาติดตามการ
ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ การเงิน งบประมาณ 
พัสดุอย่างต่อเนื่อง และต้องการให้ผู้บริหารสถาน
ศึกษาการรายงานผลการพัฒนาการศึกษาแก่ 
ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

6) หลักความคุ้มค่า ครูผู้สอนมีความ
ต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงาน
บุคลากรอย่างบางครั้งไม่เหมาะสมกับงานทาให้
ได้ประโยชน์น้อยเกินไป และต้องการให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ของ
ชุมชนมาสนับสนุนในกิจการการบริหาร

3. ผลการพัฒนาแนวทางการดำาเนินงาน
โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลสำาหรบัสถานศกึษา สงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 
4 พบว่า 1) หลักนิติธรรม บริหารด้วยความเป็น
ธรรมตามระเบยีบ เคารพกฎระเบยีบและกฎหมาย
ที่ถูกต้อง 2) หลักคุณธรรม ยึดหลักคุณธรรม 
ความซ่ือสัตย์สุจริต มีคณะกรรมการกากับและ
ตรวจสอบได้ 3) หลักความโปร่งใส บริหารงาน
บคุลากรท่ีโปรง่ใสมหีลกัเกณฑแ์ละวิธกีารประเมนิ
ผลงานที่ชัดเจน 4) หลักความรับผิดชอบ บริหาร
งานวิชาการโดยเปิดโอกาสให้มีทุกฝ่ายรับผิดชอบ

ในการวางแผนและกำาหนดนโยบายของโรงเรียน 
5) หลักการมีส่วนร่วม บริหารงานหลักสูตร การ
ประเมินผลการเรียน การนิเทศกากับและติดตาม
การปฏบิตังิานดว้ยความรบัผดิชอบ 6) หลกัความ
คุ้มค่า ระดมทุนจากแหล่งต่างๆ มาสนับสนุนและ
ใช้อย่างประหยัดคุ้มค่า

 

อภิปรายผล
การดำาเนินการวิจัยการพัฒนาแนวทาง

การดำาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลสำาหรับ
สถานศกึษาในสังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผู้วิจัยสามารถ
อภิปรายได้ ดังนี้

1. ผลการศกึษาองคป์ระกอบและตวับ่งชี ้ 
การดำาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลสำาหรับ
สถานศกึษาในสังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาอุดรธาน ีเขต 4 พบว่า ความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากที่สุดเรียงลำาดับจากมากไปหา
น้อย คือ การบริหารท่ัวไป การบริหารงาน
บุคคล การบริหารบประมาณ และการบริหาร
วิชาการ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิรินารถ  
นนัทวฒันภริมย ์(2556:62-65) ศกึษาการบรหิาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล
อาเภอเมืองลำาพูน พบว่า ตัวบ่งชี้หลักธรรมภิบาล 
ดา้นการบรหิารวชิาการ การบรหิารงานบคุคล และ
การบริหารทั่วไป มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ 
มากทีส่ดุ ในภาพรวมมกีารบรหิารงานทีผ่า่นระดบั
คณุภาพ การมคีวามตระหนกัถงึความสำาคญัจนถงึ
ระดบัคณุภาพการมคีวามพยายาม สว่นการบรหิาร
งานงบประมาณ มกีารบรหิารทีผ่า่นระดบัคณุภาพ
การบรรลุผลตามเกณฑ์ เมื่อพิจารณาการบริหาร
งานในแต่ละด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามี
การบริหารงานที่ผ่านระดับคุณภาพ

2. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการดำาเนินงานโดยใช้หลัก 
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ธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

2.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
ดำาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
ในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 พบว่า รายด้านโดยรวมมีการ
ปฏบัิติอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน เรยีงลำาดับจากมาก
ไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงาน
วิชาการ และ ด้านการบริหารงานทั่วไป

2.2 ผลการศึกษาสภาพที่พึงประสงค์
ของการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การประถม
ศึกษาอุดรธานีเขต 4 พบว่า รายด้านโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงลำาดับจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และ
ด้านการบริหารวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับศิรินารถ  
นันทวัฒนภิรมย์ (2556: 62-65) ที่ได้ศึกษาการ 
บริหารสถานศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน ตามหลัก 
ธรรมาภบิาลอำาเภอเมอืงลำาพนู พบวา่ การบรหิาร
งานด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ดา้นการบริหารท่ัวไป ในภาพรวมมกีารบรหิารงาน
ทีผ่า่นระดบัคุณภาพ การมคีวามตระหนกัถงึความ
สำาคัญจนถึงระดับคุณภาพการมีความพยายาม 
สว่นการบรหิารงานดา้นงบประมาณ มกีารบรหิาร
ที่ผ่านระดับคุณภาพ การบรรลุผลตามเกณฑ์ 
เมื่อพิจารณาการบริหารงานในแต่ละด้าน พบว่า  
ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานที่ผ่านระดับ
คุณภาพ การมีความตระหนักถึงความสำาคัญและ
ระดับการมีความพยายามจนถึงระดับคุณภาพ 
การบรรลุผลตามเกณฑ์ 

3. ผลการศึกษาการพัฒนาแนวทางการ
ดำาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลสำาหรับสถาน
ศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบว่า 1) หลัก
นิติธรรม บริหารด้วยความเป็นธรรมตามระเบียบ 
เคารพกฎระเบียบและกฎหมายที่ถูกต้อง 2) หลัก
คุณธรรม ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  
มีคณะกรรมการกากับและตรวจสอบได้ 3) หลัก
ความโปร่งใส บริหารงานบุคลากรที่โปร่งใส  
มีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานที่ชัดเจน 
4) หลักความรับผิดชอบ บริหารงานวิชาการโดย
เปิดโอกาสให้มีทุกฝ่ายรับผิดชอบในการวางแผน
และกำาหนดนโยบายของโรงเรียน 5) หลักการมี
ส่วนร่วม บริหารงานหลักสูตร การประเมินผล
การเรียน การนิเทศกากับและติดตามการปฏิบัติ
งานด้วยความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า 
ระดมทุนจากแหล่งต่างๆ มาสนับสนุนและใช้
อยา่งประหยดัคุม้คา่ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ
สิทธิชัย กิจถาวร (2555: 52-59) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในอำาเภอ
บางปะอิน สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผลการ
วิจัย พบว่า 1) พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
อำาเภอบางปะอิน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดับบางครั้งเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า มี 2 ด้านที่อยู่ในระดับบางครั้ง และอยู่ใน
ระดบัคอ่นขา้งบ่อย 4 ด้าน โดยเรยีงลำาดับคา่เฉลีย่
จากมากไปน้อย ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักความ
โปรง่ใส หลกัความรบัผดิชอบชอบ หลกัความคุม้คา่  
และหลักนิติธรรม และพระสกล ฐานธมฺโม 
(2556: 82-93) ได้ทำาการวิจัยเรื่องการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผู้บริหาร
และครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถาน
ศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ใน
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ระดับมากทุกด้าน หลักความโปร่งใส หลักความ
รับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า 
หลักคุณธรรม และหลักนิติธรรม

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 ควรนำาผลการศึกษาในครั้งน้ี เป็น
ข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานพัฒนา
บรหิารสถานศกึษาใหม้คุีณภาพและประสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้นเน่ืองจากหลักธรรมาภิบาลเป็นในการ 
ส่งเสริมมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา

1.2 ควรนำาผลการศึกษาเป็นข้อมูล
สารสนเทศแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน  
ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในสถานศึกษาเพราะหลักธรรมาภิบาลเป็น
แนวทางในการวางแผนที่สอดคล้องรับกับแนวคิด
การบริหารสถานศึกษา

1.3 ควรรายงานผลให้หน่วยงานที่รับผิด
ชอบในระดับที่สูงขึ้น ได้ทราบปัญหาต่างๆ ของ
สถานศกึษา และใหก้ารสนบัสนนุสถานศกึษาทียั่ง
ขาดความพรอ้มในด้านปจัจยัตา่งๆ ตอ่การพัฒนา
สถาน ศึกษา และอานวยความสะดวกในด้าน

การประสานงานขอความช่วยเหลือจากเครือข่าย 
ผู้อุปถัมภ์ต่างๆ ให้มากขึ้นเนื่องหลักธรรมา 
ภิบาลเป็นการร่วมกันในการแก้ปัญหาช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรศึกษาจากกลุ่มประชากร หรือ
กลุม่ตวัอยา่งโดยรวมของโรงเรยีนสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
เพื่อศึกษาข้อมูลว่ามีการใช้หลักธรรมาภิบาลมี
ความเหมือน หรือความแตกต่างจากการวิจัยครั้ง
นี้ เนื่องจากการใช้กลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายจะ
ทาให้เกิดความชัดเจนในการนาหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้ รวมทั้งใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor analysis) เพื่อค้นหาองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดที่สำาคัญ

2.2 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
เพ่ือใชเ้ปน็แนวทางในการพฒันาประสทิธภิาพของ 
ผู้บริหาร เนื่องจากจะทาให้สถานศึกษามีแนวทาง
ในการพัฒนาที่ดี

2.3 ศึกษาความมีประสิทธิภาพของการ
ใชร้ปูแบบการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลกบั
สถานศึกษา เพราะจะทาให้สถานศึกษามีรูปแบบ
การบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
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