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บทคดัย่อ     

การวจิยัในครัง้นี้มคีวามมุง่หมาย   เพื่อศกึษาสภาพปจัจุบนัและปญัหาการบรหิารโดยใช้
หลกัธรรมาภบิาล และเพื่อเสนอแนวทางการบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต  6 กลุ่มตวัอยา่งเป็นขา้ราชการครู
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 6  จ านวน 306 คน ไดม้าจาก
การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการเปิดตาราง Krejcie and Morgan และ สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่ง
ชัน้ (Stratified random sampling) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั จ านวน 60 ขอ้  มคี่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามรายขอ้ 
ตัง้แต่ .43 ถงึ .80  และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.97 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ผลการวจิยัปรากฏดงันี้ 

1.  การบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 6 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  โดยมี
ดา้นหลกัคุณธรรม มคีะแนนเฉลีย่สงูสุด คอื การปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษาเกี่ยวกบัการใช้
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หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน 4 งานของสถานศกึษา โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมากทุก
ดา้น และปญัหาทีพ่บ  ผูบ้รหิารมกีารปฏบิตัน้ิอยทีสุ่ดในแต่ละดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นหลกันิตธิรรม 
คอื ผูบ้รหิารด าเนินการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 2) 
ดา้นหลกัคุณธรรม คอื ผูบ้รหิารด าเนินการพจิารณาความดคีวามชอบของบุคลากรดว้ยความเป็น
ธรรม 3) ดา้นหลกัความโปร่งใส คอื ผูบ้รหิารด าเนินการใชจ้า่ยงบประมาณเป็นไปอยา่งเปิดเผย
และสามารถตรวจสอบได ้4) ดา้นหลกัความมสี่วนรว่ม คอื ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมสี่วน
รว่มในการจดัสรรงบประมาณใหก้บัโครงการและกจิกรรม 5) ดา้นหลกัความรบัผดิชอบ คอื 
ผูบ้รหิารด าเนินการใหบุ้คลากรมคีวามรบัผดิชอบต่อการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัและ
มุง่ใหน้กัเรยีนปฏบิตัจิรงิ และ 6) ดา้นหลกัความคุม้ค่า คอื ผูบ้รหิารด าเนินการน าเทคโนโลยมีาใช้
ในการท างานและเปิดโอกาสใหบุ้คลากรประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 

2.  แนวทางการบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 6 ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ ไดแ้ก่ การ
บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล ผูบ้รหิารตอ้งยดึหลกัความถูกตอ้งและยดึกฎระเบยีบของทาง
ราชการอย่างเครง่ครดั ผูบ้รหิารตอ้งเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบับุคลากรในสถานศกึษายดึหลกั
กลัยาณมติร ยดึหลกัคุณธรรม จรยิธรรม เพื่อใหบุ้คลากรเกดิความศรทัธา บรหิารงานดว้ยความ
เสมอภาค เป็นกลาง และยตุธิรรมกบัทุกคน ซึง่ท าใหล้ดความขดัแยง้ภายในสถานศกึษาได ้ให้
ความรกั ความปรารถนาดแีก่ทุกคน ไมล่ าเอยีง ใหค้วามช่วยเหลอืแก่บุคลากรตามโอกาสและ
ความเหมาะสมอยา่งเท่าเทยีมกนั  ผูบ้รหิารควรมกีารวางแผนการปฏบิตังิานและจดัระบบการ
ตรวจสอบภายในใหช้ดัเจน 

โดยสรุป การบรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของผูบ้หิารสถานศกึษา สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 6 อยูใ่นระดบัมาก ซึง่ขอ้สนเทศนี้สามารถ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารในสถานศกึษาน าหลกัธรรมาภบิาลเขา้มาบูรณาการ
ในการบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

ค าส าคญั : แนวทางการบรหิาร,  หลกัธรรมาภบิาล,  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 

นครราชสมีา เขต 6 

Abstract   
The purposes of this research were to examine present conditions and 

management problems by using the principles of good governance and to provide 
management guidelines based on the principles of good governance for schools under 
Nakhonratchasima Primary Education Service Area Office 6. The sample included 306 
teachers under Nakhonratchasima Primary Education Service Area Office 6, which were 
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derived by determining the sample size according to Krejcie and Morgan’s table and the 
stratified random sampling. The instrument used to collect the data was a questionnaire 
with 5 rating scales, which include 60 items, discrimination values ranging from .43 to .80, 
and whole confidence level of 0.97. Statistics used to analyze the data included 
percentage, mean, and standard deviation. The results were as follows: 

1. Management using the principles of good governance of the schools under 
Nakhonratchasima Primary Education Service Area Office 6, both overall and individual 
aspects, is at a high level in all aspects. Moral principle has the highest mean score, i.e. 
the practice of school administrators regarding using the principles of good governance in 
four areas of their school management, both overall and individual aspects, is at a high 
level in all aspects. School administrators have the least practice in the following areas: 1) 
rule of law, i.e. administrators raise the salary rates according to the rules and procedures 
required by law, 2) moral, i.e. administrators perform an appraisal of their personnel with 
fairness, 3) transparency, i.e. administrators provide an open and verifiable allotment of 
budget, 4) participation, i.e. administrators provide an opportunity for personnel to be 
involved in the budget allocation to various projects and activities, 5) responsibility, i.e. 
administrators ensure their personnel to be responsible for the management of learning by 
focusing on the students and on real practice, and 6) value, i.e. administrators introduce 
the technology in their schools and also allow their personnel to apply this technology 
within their classes.  

2.  According to the recommendations of experts, management guidelines by 
using the principles of good governance of the schools under Nakhonratchasima Primary 
Education Service Area Office 6 include management based on the principles of good 
governance. Administrators must keep accurate and adhere strictly to the rules of the 
government. They must be a good model to their personnel. They must follow the 
principles of goodwill and moral so that their personnel become faithful. They must do 
their management with equality and fairness to everyone, which can reduce the friction 
within schools, by giving love and best wishes to everyone equally. They must provide 
assistance to their personnel equally according to the opportunity and appropriateness. 
Finally, they should clearly establish an action plan and internal auditing system.   
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In summary, the management based on the principles of good governance of the 
schools under Nakhonratchasima Primary Education Service Area Office 6 is at a high 
level. This finding can be used as a guideline to encourage school administrators to 
integrate the principles of good governance in their management in order to achieve a 
better efficiency.  

Keyword : Methods of Administration,  Good Governance,  Nakhon Ratchasima Primary 
Educational  Service Area Office 6 

บทน า  
ธรรมาภบิาล เป็นหลกัการทีน่ ามาใช้

บรหิารงานในปจัจบุนัอยา่งแพรห่ลาย ดว้ยเหตุ
เพราะ ช่วยสรา้งสรรคแ์ละส่งเสรมิองคก์รใหม้ี
ศกัยภาพและประสทิธภิาพ อาท ิพนกังานต่าง
ท างานอย่างซื่อสตัยส์ุจรติและขยนัหมัน่เพยีร 
ท าใหผ้ลประกอบการขององคก์รธุรกจินัน้
ขยายตวั นอกจากนี้แลว้ยงัท าให้
บุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง ศรทัธาและเชื่อมัน่
ในองคก์รนัน้ๆ อนัจะท าใหเ้กดิการพฒันาอยา่ง
ต่อเนื่อง เช่น องคก์รทีโ่ปรง่ใส ยอ่มไดร้บัความ
ไวว้างใจในการรว่มท าธุรกจิ รฐับาลทีโ่ปรง่ใส
ตรวจสอบได ้ยอ่มสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่นกั
ลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดต่ีอ
เสถยีรภาพของรฐับาลและความเจรญิกา้วหน้า
ของประเทศ  

หลกัธรรมาภบิาลกบัการศกึษา (Good 
Governance) การกระจายอ านาจการมสี่วน
รว่ม ทางการศกึษา นบัเป็นปจัจยัทีส่ าคญัทีสุ่ด 
ในการปฏริปูการศกึษาตามเจตนารมณ์แห่ง
พระราช บญัญตักิารศกึษาศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.
2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.
2545 เพราะจะช่วยใหม้คีณะบุคคลเขา้มามสี่วน

รว่มในการจดัการศกึษาและบรหิารจดัการ
โรงเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ เช่น การสรา้ง
หลกัสตูรอนัเหมาะสมของทอ้งถิน่ทีท่นัสมยั  
ทนัโลก ผสมผสานกบัภมูปิญัญาของทอ้งถิน่ 
สอคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีนและ
ชุมชน ท าใหเ้กดิการประหยดัการใชท้รพัยากร 
ในดา้นต่างๆ อาท ิทรพัยากรบุคคล 
งบประมาณ เพราะทุกภาคส่วนรว่มพฒันาโดย
เขา้มามสี่วนรว่ม ในความรบัผดิชอบ เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพการจดัการศกึษา ผลจากการ
เขา้มามสี่วนรว่มในการตดิตามตรวจสอบ มผีล
ท าใหก้ารจดัการศกึษาในทอ้งถิน่ดขีึน้ 
(กระทรวงศกึษาธกิาร.    2545  :  17)  
สอดคลอ้งกบัระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่า
ดว้ยการสรา้งระบบบรหิารกจิการบา้น เมอืง
และสงัคมทีด่ ีพ.ศ.2542 ม ี6 ประการ คอื หลกั
นิตธิรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปรง่ใส 
หลกัการมสี่วนรว่ม หลกัความรบัผดิชอบ และ
หลกัความคุม้ค่า (ส านกันายกรฐัมนตร.ี    
2542  :  1) 

การบรหิารสถานศกึษาทีม่ ี
ประสทิธภิาพนัน้ขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบหลาย
ประการทัง้จากภายในและภายนอกองคก์ร 
ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นบุคคลทีม่ ี
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ความส าคญัอย่างยิง่ของสถานศกึษา ในการ
เป็นแบบอยา่งทีด่ทีีจ่ะน าโรงเรยีนใหม้ี
ประสทิธภิาพสู่ความส าเรจ็ ตอ้งมคีุณลกัษณะ
ของผูน้ าทีส่ าคญั ไดแ้ก่ มคีวามซื่อสตัย ์มคีวาม
ยตุธิรรม มคีวามมุง่มัน่ ขยนั อดทน มคีวาม
รบัผดิชอบสงู มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มี
ภาวะผูน้ าสงู เป็นคนกลา้คดิ กลา้เปลีย่นแปลง 
กลา้ตดัสนิใจ มคีุณธรรมจรยิธรรม มวีุฒภิาวะ
ทางอารมณ์สงู เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูแ้ละมี
ความจรงิใจ  ส าหรบัการใชห้ลกัธรรมาภบิาลใน
การบรหิารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 
6 นัน้ เป็นรปูแบบการบรหิารอกีรปูแบบหนึ่งที่
มคีวามเหมาะสมกบัการบรหิารสถานศกึษา
ตามบรบิทของสงัคมไทยและเป็นแนวคดิใหม่
ในรปูแบบการบรหิารจดัการศกึษาในประเทศ
ไทย ซึง่มกีารศกึษาวจิยัในเรือ่งหลกัธรรมาภิ
บาลบา้งแลว้ ผูว้จิยัในฐานะครสูายผูป้ฏบิตักิาร
สอน ซึง่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงในรปูแบบของ
การบรหิารสถานศกึษาตามรปูแบบต่างๆ      
 ดงันัน้จากเหตุผลดงักล่าวท าใหผู้ว้จิยั
สนใจศกึษาการบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล
ของสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 6 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานภายใน
สถานศกึษาและเป็นองคค์วามรู ้เป็นแนวทาง
ในการเผยแพรก่ารบรหิารงานโดยใชห้ลกัธรร
มาภบิาลในโรงเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิ
ประสทิธผิลอยา่งยัง่ยนืต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจยั   

1.  เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนัและปญัหา
การบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของ
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 6 

2.  เพื่อเสนอแนวทางการบรหิารโดย
ใชห้ลกัธรรมาภบิาลของสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครราชสมีา เขต 6 

ความส าคญัของการวิจยั 
ผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัในครัง้นี้ จะเกดิ

ประโยชน์ต่อสถานศกึษา  สงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 
6 และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

1. ท าใหท้ราบถงึสภาพปจัจุบนัและ
ปญัหา การบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลและ
จะเป็นแนวทางการปฏบิตัใินการบรหิารงาน
ของสถานศกึษาในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 6  

2. ไดแ้นวทางการบรหิารโดยการใช้
หลกัธรรมาภบิาลทีเ่หมาะสมอนัจะเป็นแนวทาง
ใหผู้ม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารสถานศกึษา 
จะไดก้ าหนดนโยบายการบรหิารงานและ
วางแผนไดอ้ย่างมรีะบบ 

วิธีด าเนินการวิจยั  
การวจิยันี้ม ี 4 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 

ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาสภาพปจัจบุนั 
ปญัหา ในการบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล
ของสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 6     
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 ขัน้ตอนที ่2  การศกึษากรณศีกึษา
สถานศกึษาตน้แบบ (Best  Practiices) เพื่อ
ศกึษาสภาพปจัจบุนั ปญัหา และแนวทางการ
บรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของสถานศกึษา 
ทีเ่ป็นตน้แบบในการบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภิ
บาลและมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง มกีาร
บรหิารจดัการระดบัดเีด่น ระดบัประเทศ  และ
โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่าจดัการศกึษามี
คุณภาพ  จ านวน 3 โรงเรยีน   

ขัน้ตอนที ่3  การสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ 
จ านวน 10 คน  เพื่อยกรา่งแนวทางการบรหิาร
โดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครราชสมีา เขต 6  

ขัน้ตอนที ่4  ประเมนิผลแนวทางการ
บรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครราชสมีา เขต 6 โดย
ผูเ้ชีย่วชาญ  จ านวน           30 คน                                                                   

มีประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
1.  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  

ไดแ้ก่ ขา้ราชการคร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 6 
จ านวน 1,444 คน จาก 6 อ าเภอ ไดแ้ก่อ าเภอ
บวัใหญ่  อ าเภอบวัลาย  อ าเภอคง  อ าเภอสดีา  
อ าเภอบา้นเหลื่อม  อ าเภอแกง้สนามนาง  รวม 
182 โรงเรยีน 

2.  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  
ไดแ้ก่  

   2.1  ขา้ราชการคร ูสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา 

เขต 6 จาก 182 โรงเรยีนจากการก าหนด
สดัส่วนจากตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ของ Krejcie and Morgan  จ านวน 306 คน 
ไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชัน้  
(Stratified  Random  Sampling) (บุญชม  ศรี
สะอาด.    2545  :  43) 

   2.2  โรงเรยีนตน้แบบทีม่ผีลงาน
ระดบัดเีด่น ระดบัประเทศ  และโรงเรยีนทีไ่ดร้บั
การยอมรบัว่าจดัการศกึษามคีุณภาพ  จ านวน 
3 โรงเรยีน 

   2.3  ผูเ้ชีย่วชาญในการสมัภาษณ์  
จ านวน  10  คน 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ม ี3 

ชนิด คอื เป็นแบบสอบถาม  แบบสมัภาษณ์ 
และแบบประเมนิผลแนวทางทีใ่ชใ้นการส ารวจ
สภาพปจัจบุนัและปญัหาการบรหิารโดยใชห้ลกั
ธรรมาภบิาลของสถานศกึษา สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา 
เขต 6 ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  

การวิเคราะหข้์อมลูและสถิตท่ีใช้ใน
การวิเคราะหข้์อมลู 

ในการวเิคราะหข์อ้มลูผูว้จิยั ไดด้ าเนิน
ตามขัน้ตอนตามล าดบัดงันี้ 

1. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัและ
ปญัหาการบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของ
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 6 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ( x ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D)  



117 
              วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                                  ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                                    Volume 9 Special Edition April 2015 

 

 

 

2. การศกึษาสถานศกึษาตน้แบบ 
(Best Practices) ศกึษาสภาพปจัจบุนั ปญัหา 
และแนวทางการบรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิ
บาลของสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 6  
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ สถติเิชงิ
พรรณนา 

3. การสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญเพื่อยก
รา่งแนวทางการบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล
ของสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 6 
ไดแ้ก่ สถติเิชงิพรรณนา 

ผลการศึกษา  

1. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัและ
ปญัหาการบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของ
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 6 

ขา้ราชการครมูคีวามเหน็ว่า ผูบ้รหิาร
สถานศกึษามกีารปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาล 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า มกีารปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาล      
ดา้นหลกัคุณธรรมมคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด  
รองลงมาคอื ดา้นหลกัความรบัผดิชอบ ดา้น
หลกันิตธิรรม  ดา้นหลกัความมสี่วนรว่ม  ดา้น
หลกัความโปรง่ใส  และอนัดบัสุดทา้ยคอืหลกั
ความคุม้ค่า  รายละเอยีดดงัตาราง 1

ตาราง   1    ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานการปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 6  โดยรวมและ
รายดา้น 

 
การปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร

สถานศกึษา X  S.D 
ความ
คดิเหน็ 

1. หลกันิตธิรรม 4.05 0.47 มาก 
2. หลกัคุณธรรม 4.13 0.49 มาก 
3. หลกัความโปรง่ใส 4.02 0.51 มาก 
4. หลกัการมสี่วนรว่ม 4.05 0.52 มาก 
5. หลกัความรบัผดิชอบ 4.07 0.51 มาก 
6. หลกัความคุม้ค่า 4.01 0.46 มาก 

รวม 4.06 0.41 มาก 
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ขา้ราชการครมูคีวามเหน็ว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลน้อย
ทีสุ่ด ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา             
เขต 6  โดยรวมและรายดา้น  รายละเอยีดดงัตาราง 2

ตาราง   2    ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ปญัหาการบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 6 
 

ปญัหาการบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา X  S.D 

ความ
คดิเหน็ 

1. ผูบ้รหิารด าเนินการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนเป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 

4.07 0.75 มาก 

2. ผูบ้รหิารด าเนินการพจิารณาความดคีวามชอบ
ของบุคลากรดว้ยความเป็นธรรม 

3.92 0.84 มาก 

3. ผูบ้รหิารด าเนินการใชจ้่ายงบประมาณเป็นไป
อยา่งเปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ 

3.89 0.73 มาก 

4. ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมสี่วนรว่มในการ
จดัสรรงบประมาณใหก้บัโครงการและกจิกรรม 

3.99 0.77 มาก 

5. ผูบ้รหิารด าเนินการใหบุ้คลากรมคีวาม
รบัผดิชอบต่อการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญัและมุง่ใหน้กัเรยีนปฏบิตัจิรงิ 

3.98 0.66 มาก 

6. ผูบ้รหิารด าเนินการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการ
ท างานและเปิดโอกาสใหบุ้คลากรประยกุตใ์ชใ้น
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

3.89 0.67 มาก 

รวม 3.95 0.73 มาก 
 
2. แนวทางการบรหิารงานโดยใชห้ลกั

ธรรมาภบิาลของสถานศกึษา สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา 
เขต 6 

2.1  การศกึษาสถานศกึษาตน้แบบ 
(Best Practices) เพื่อศกึษาสภาพปจัจบุนั 
ปญัหา และแนวทางการบรหิารงานโดยใชห้ลกั
ธรรมาภบิาลของสถานศกึษา สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา 
เขต 6 

จากการศกึษาสถานศกึษาต้นแบบ 
(Best Practices) โดยการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูแ้ละ
ครผููส้อน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครราชสมีา เขต 6 พบว่า 
ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารน าหลกัธรรมาภบิาล
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มาใชใ้นการบรหิารงาน 4 ฝา่ยของสถานศกึษา
ท าใหอ้งคก์รสามารถเพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารงานได ้อกีทัง้ยงัเป็นกลไกในการควบคุม
ตดิตามและตรวจสอบ โดยมชีุมชนหรอืองคก์ร
ภายนอกมสี่วนรว่มในการตรวจสอบ ทัง้นี้เพื่อ
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเสยีหายกบัการ
บรหิารงาน 

2.2  การสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 
10 คน  เพื่อเสนอแนวทางการบรหิารโดยใช้
หลกัธรรมาภบิาลของสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครราชสมีา เขต 6  สรปุไดว้่า การบรหิารงาน
ตามหลกัธรรมาภบิาลของสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครราชสมีา เขต 6 ควรปฏบิตัติามกฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั อยา่งเคร่งครดั โดยยดึถอื
หลกัคุณธรรม หลกัผลประโยชน์ส่วนรวม การ
ใหบ้รกิารกบัผูร้บับรกิาร ผูม้าตดิต่อราชการ
ดว้ยความจรงิใจ เสมอภาค มกีารตรวจสอบการ
บรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยให้
ชุมชนมสี่วนรว่ม การบรหิารงานตอ้งชดัเจน

และมกีารก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิและ
เป้าหมาย รบัผดิชอบต่อผลกระทบจากการ
บรหิารงาน มกีารวางแผนและส ารวจความ
ตอ้งการในการใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ปลกู
จติส านึกใหบุ้คลากรมคีวามรกั และหวงแหน
สถานศกึษาของตน โดยทุกฝา่ยตอ้งท าหน้าที่
ของตนเองดว้ยความมุง่มัน่เตม็ความสามารถ 
ผูบ้รหิารใหโ้อกาสผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดแ้สด
ศกัยภาพของตนเอง มคีวามยตุธิรรมและยดึ
หลกัการเท่าเทยีมกนั 

2.3  การประเมนิผลแนวทางการ
บรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครราชสมีา เขต 6 โดย
ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 30 คน  ผูเ้ชีย่วชาญมี
ความเหน็ว่า แนวทางการบรหิารงานโดยใช้
หลกัธรรมาภบิาล โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า มี
ความคดิเหน็เกีย่วกบัดา้นความเหมาะสมของ
แนวทาง มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด  รองลงมาคอื 
ดา้นความเป็นไปได ้ รายละเอยีดดงัตาราง 3

ตาราง   3    ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การประเมนิความเหมาะสม  ความเป็นไปได้
ของแนวทางการบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 6  โดยรวมและรายดา้น 
 

รายการประเมนิ X  S.D 
ระดบัความ
คดิเหน็ 

 1.  ดา้นความเหมาะสม 3.44 0.71 ปานกลาง 
 2.  ดา้นความเป็นไปได้ 3.40 0.55 ปานกลาง 
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รวม 3.42 0.63 ปานกลาง 

อภิปรายผล 
 การศกึษาแนวทางการบรหิารโดยใช้
หลกัธรรมาภบิาลของสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครราชสมีา เขต 6 สามารถอภปิรายผลไดจ้าก
การวจิยัดงันี้ 

1. สภาพปจัจบุนัและปญัหาการบรหิาร
โดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครราชสมีา เขต 6 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของพระยุทธนา  ชุดทองมว้น  (2550  :  56-
69)  ไดท้ าการศกึษาเรือ่งการใชห้ลกัธรรมาภิ
บาลในการบรหิารของคณะกรรมการบรหิาร
โรงเรยีนโปลเีทคนิคลานนา เชยีงใหม่ ผลจาก
การศกึษาพบว่า พฤตกิรรมการใชห้ลกัธรรมาภิ
บาลของคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนโปลิ
เทคนิคลานนาเชยีงใหม่ พบว่า โดยภาพรวม
ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ไพทูรย ์ บวัชดิ  (2550  :  
148-164) ไดศ้กึษาเรือ่งการใชห้ลกัธรรมาภิ
บาลในการบรหิารจดัการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มหาสารคาม  เขต 2  ผลการศกึษาพบว่าการ
ใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม เขต 2 โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น อกีทัง้ยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บงัอร จนักรม  

(2552  :  131-147)  ไดศ้กึษาเรือ่งการบรหิาร
โรงเรยีนโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร 
ตามความคดิเหน็ ของคร ูสงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาสมุทรปราการ เขต 1 ผล
การศกึษาพบว่า ครมูคีวามคดิเหน็ต่อการ
บรหิารโรงเรยีนโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของ
ผูบ้รหิาร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
กมัปนาท  วชัรธนาคม  (2553  :  237-254)   
ไดศ้กึษาเรือ่ง การพฒันารปูแบบการบรหิาร
ตามหลกัธรรมาภบิาลของสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ช่วงชัน้ที ่1-2  ผลจากการศกึษา 
พบว่า ระดบัการปฏบิตัใินการบรหิารตามหลกั
ธรรมาภบิาลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมศกัดิ ์ ทองเงนิ  
(2553  :  99-110)  ไดศ้กึษาเรือ่ง การ
บรหิารงานสถานศกึษาโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล
ของผูบ้รหิารตามความคดิเหน็ของครู
มธัยมศกึษา สงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 10  ผลจากการศกึษา พบว่า 
ครมูธัยมศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อการ
บรหิารงานสถานศกึษาโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล
ของผูบ้รหิารในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พระมหาล าพงึ  
ธรีปญฺโญ  (2554  :  87-95)  ไดศ้กึษาเรือ่ง 
การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของ
โรงเรยีนนวมนิทราชทูศิมชัฌมิ จงัหวดั
นครสวรรค ์ ผลจากการศกึษา พบว่า บุคลากร
ของโรงเรยีนนวมนิทราชทูศิมชัฌมิ มคีวามเหน็
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ต่อการบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาลโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก วลยัพรรณ  จติตว์ญิญาณ  
(2555  :  162-170)  ไดศ้กึษาเรือ่ง การศกึษา
การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล ของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 21  ผลจาก
การศกึษาพบว่า สภาพการบรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาล ของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
21 พบว่าโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ นิรนัดร  พองพลา  (2555  :  
115-124)  ไดศ้กึษาเรือ่ง การบรหิารงานตาม
หลกั                  ธรรมาภบิาลขององคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดัหนองคาย จากผลการศกึษา 
พบว่า การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล
ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัหนองคายโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ พศิสมยั  หมกทอง  (2555  :  144-152)  
ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่ง การบรหิารงานตามหลกัธรร
มาภบิาลของส านกังานเขตบางกอกน้อย 
กรงุเทพมหานคร จากผลการศกึษาพบว่า 
ความคดิเหน็ของบุคลากรทีม่ต่ีอการบรหิารงาน
ตามหลกัธรรมาภบิาลของส านกังานเขต
บางกอกน้อย อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

2. แนวทางการบรหิารงานโดยใชห้ลกั
ธรรมาภบิาลของสถานศกึษา สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา 
เขต 6 

2.1 การบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภิ
บาลของสถานศกึษาต้นแบบ สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา 

เขต 6 ทีม่วีธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best practices) 
พบว่า การบรหิารงานของโรงเรยีนตน้แบบตอ้ง
ยดึหลกัความมสี่วนรว่มของทุกฝา่ยทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ไมว่่าจะเป็นบุคลากรในสถานศกึษา 
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตลอดจน
ผูป้กครองนกัเรยีน ชุมชนทีต่อ้งรว่มกนั
รบัผดิชอบในการบรหิารจดัการสถานศกึษาที่
ส าคญัคอืผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งมคีวามรู้
ความสามารถทีจ่ะน าพาสถานศกึษาไปสู่่
เป้าหมาย 
 2.2  การสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบั
แนวทางการบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล
ของสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 6 
พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษา ควรปฏบิตัติามกฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั อยา่งเคร่งครดั โดยยดึถอื
หลกัคุณธรรม หลกัผลประโยชน์ส่วนรวม การ
ใหบ้รกิารกบัผูร้บับรกิาร ผูม้าตดิต่อราชการ
ดว้ยความจรงิใจ  เสมอภาค มกีารตรวจสอบ
การบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยให้
ชุมชนมสี่วนรว่ม  การบรหิารงานตอ้งชดัเจน
และมกีารก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิและ
เป้าหมาย รบัผดิชอบต่อผลกระทบจากการ
บรหิารงาน มกีารวางแผนและส ารวจความ
ตอ้งการในการใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ปลกู
จติส านึกใหบุ้คลากรมคีวามรกั และหวงแหน
สถานศกึษาของตน โดยทุกฝา่ยตอ้งท าหน้าที่
ของตนเองดว้ยความมุง่มัน่เตม็ความสามารถ 
ผูบ้รหิารใหโ้อกาสผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดแ้สดง
ศกัยภาพของตนเอง มคีวามยตุธิรรมและยดึ
หลกัการเท่าเทยีมกนั 

121 



113 
              วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                                  ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                                    Volume 9 Special Edition April 2015 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
จากผลการวจิยั พบว่า การบรหิารโดย

ใชห้ลกัธรรมาภบิาลของสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครราชสมีา เขต 6 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก จากขอ้คน้พบดงักล่าวจะเหน็ว่าผูบ้รหิาร
สถานศกึษาปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลอยูใ่น
ระดบัมาก ดงันัน้เพื่อเป็นการส่งเสรมิ สนบัสนุน
และต่อยอดใหม้กีารพฒันาต่อไป หน่วยงานทีม่ ี
ส่วนเกีย่วขอ้งควรจดักจิกรรมในการส่งเสรมิ
สนบัสนุนการน าหลกัธรรมาภบิาลมาใชใ้นการ
บรหิารสถานศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
เช่น การมอบรางวลัโรงเรยีนธรรมาภบิาลดเีด่น
หรอืผูบ้รหิารดเีด่นดา้นการปฏบิตัติามหลกัธรร
มาภบิาล เป็นตน้ 
 จากผลการประเมนิแนวทางการบรหิาร
โดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครราชสมีา เขต 6 มขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

1.1  ควรมกีารน าแนวทางการบรหิาร
โดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลไปใชอ้ยา่งจรงิจงั ให้
เหน็เป็นรปูธรรม เพื่อใหเ้กดประโยชน์สงูสุดกบั
ทางราชการ และเป็นแนวปฏบิตัใิหก้บั
หน่วยงานอื่นๆ น าไปเป็นแบบอยา่งในการ
บรหิารงานใหเ้กดิประสทิธภิาพและเกดิ
ประโยชน์ในองคก์รนัน้ๆ 

1.2  ควรมกีารจดัอบรมสมัมนา
เกีย่วกบัการน าแนวทางการบรหิารโดยใชห้ลกั                      

ธรรมาภบิาลไปใชใ้หก้บัผูบ้รหิารสถานศกึษา
เพื่อจะไดน้ าไปบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ 

1.3  ควรมกีารท า MOU กบั
สถานศกึษาว่าจะรว่มมอืกนัในการน าแนว
ทางการบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลไปใชใ้น
การบรหิารสถานศกึษาอยา่งจรงิจงั 

1.4  การทีจ่ะน าแนวทางการบรหิาร
โดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลไปใชใ้นสถานการณ์
จรงิ ควรมกีารน าไปทดลองใชก่้อน 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจยั
ครัง้ต่อไป 

2.1  เนื่องจากงานวจิยัครัง้นี้ เป็น
งานวจิยัทีศ่กึษาเกี่ยวกบัแนวทางการบรหิาร
โดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครราชสมีา เขต 6 เท่านัน้ ผูว้จิยัจงึควรศกึษา
การบรหิารงานของสถานศกึษาสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอื่นๆ 

2.2  ควรมกีารศกึษาประสทิธภิาพใน
การใชแ้นวทางการบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภิ
บาลในการบรหิารสถานศกึษาหรอืใหม้ทีศันคติ
กบัการใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการบรหิาร
สถานศกึษาเพื่อจะไดเ้ป็นแนวทางการปรบัปรงุ 
แกไ้ข ใหเ้กดิการพฒันาการบรหิารของ
สถานศกึษา  

2.3  ควรมกีารศกึษาถงึผลสมัฤทธิ ์
หลงัจากการน าหลกัธรรมาภบิาลไปใชใ้นการ
บรหิารงานของสถานศกึษา 
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