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แนวทางการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
Methods of Administration by Using Good Governance Principle in
the Schools Under the Nakhon Ratchasima Primary Educational
Service Area Office 6
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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้มคี วามมุง่ หมาย เพื่อศึกษาสภาพปจั จุบนั และปญั หาการบริหารโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล และเพื่อเสนอแนวทางการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 กลุ่มตัวอย่างเป็ นข้าราชการครู
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จานวน 306 คน ได้มาจาก
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตาราง Krejcie and Morgan และ สุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชัน้ (Stratified random sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 60 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถามรายข้อ
ตัง้ แต่ .43 ถึง .80 และค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.97 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
1. การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยมี
ด้านหลักคุณธรรม มีคะแนนเฉลีย่ สูงสุด คือ การปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการใช้
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หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 4 งานของสถานศึกษา โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุก
ด้าน และปญั หาทีพ่ บ ผูบ้ ริหารมีการปฏิบตั นิ ้อยทีส่ ุดในแต่ละด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักนิตธิ รรม
คือ ผูบ้ ริหารดาเนินการเลื่อนขัน้ เงินเดือนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด 2)
ด้านหลักคุณธรรม คือ ผูบ้ ริหารดาเนินการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรด้วยความเป็ น
ธรรม 3) ด้านหลักความโปร่งใส คือ ผูบ้ ริหารดาเนินการใช้จา่ ยงบประมาณเป็ นไปอย่างเปิดเผย
และสามารถตรวจสอบได้ 4) ด้านหลักความมีส่วนร่วม คือ ผูบ้ ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการจัดสรรงบประมาณให้กบั โครงการและกิจกรรม 5) ด้านหลักความรับผิดชอบ คือ
ผูบ้ ริหารดาเนินการให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญและ
มุง่ ให้นกั เรียนปฏิบตั จิ ริง และ 6) ด้านหลักความคุม้ ค่า คือ ผูบ้ ริหารดาเนินการนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการทางานและเปิดโอกาสให้บุคลากรประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. แนวทางการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ ได้แก่ การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผูบ้ ริหารต้องยึดหลักความถูกต้องและยึดกฎระเบียบของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด ผูบ้ ริหารต้องเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั บุคลากรในสถานศึกษายึดหลัก
กัลยาณมิตร ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้บุคลากรเกิดความศรัทธา บริหารงานด้วยความ
เสมอภาค เป็ นกลาง และยุตธิ รรมกับทุกคน ซึง่ ทาให้ลดความขัดแย้งภายในสถานศึกษาได้ ให้
ความรัก ความปรารถนาดีแก่ทุกคน ไม่ลาเอียง ให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรตามโอกาสและ
ความเหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน ผูบ้ ริหารควรมีการวางแผนการปฏิบตั งิ านและจัดระบบการ
ตรวจสอบภายในให้ชดั เจน
โดยสรุป การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ หิ ารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 อยูใ่ นระดับมาก ซึง่ ข้อสนเทศนี้สามารถ
นาไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผบู้ ริหารในสถานศึกษานาหลักธรรมาภิบาลเข้ามาบูรณาการ
ในการบริหารงานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
คาสาคัญ : แนวทางการบริหาร, หลักธรรมาภิบาล, สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา 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
ร่วมในการจัดการศึกษาและบริหารจัดการ
บทนา
โรงเรียนให้มปี ระสิทธิภาพ เช่น การสร้าง
ธรรมาภิบาล เป็นหลักการทีน่ ามาใช้
หลักสูตรอันเหมาะสมของท้องถิน่ ทีท่ นั สมัย
ั
บริหารงานในปจจุบนั อย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุ ทันโลก ผสมผสานกับภูมปิ ญั ญาของท้องถิน่
เพราะ ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้ม ี
สอคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียนและ
ศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่าง ชุมชน ทาให้เกิดการประหยัดการใช้ทรัพยากร
ทางานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมันเพี
่ ยร
ในด้านต่างๆ อาทิ ทรัพยากรบุคคล
ทาให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนัน้
งบประมาณ เพราะทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาโดย
ขยายตัว นอกจากนี้แล้วยังทาให้
เข้ามามีส่วนร่วม ในความรับผิดชอบ เพื่อ
บุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง ศรัทธาและเชื่อมัน่
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลจากการ
ในองค์กรนัน้ ๆ อันจะทาให้เกิดการพัฒนาอย่าง เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ มีผล
ต่อเนื่อง เช่น องค์กรทีโ่ ปร่งใส ย่อมได้รบั ความ ทาให้การจัดการศึกษาในท้องถิน่ ดีขน้ึ
ไว้วางใจในการร่วมทาธุรกิจ รัฐบาลทีโ่ ปร่งใส
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 17)
ตรวจสอบได้ ย่อมสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่นกั
สอดคล้องกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดีต่อ
ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้าน เมือง
เสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญก้าวหน้า และสังคมทีด่ ี พ.ศ.2542 มี 6 ประการ คือ หลัก
ของประเทศ
นิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส
หลักธรรมาภิบาลกับการศึกษา (Good หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ
Governance) การกระจายอานาจการมีส่วน
หลักความคุม้ ค่า (สานักนายกรัฐมนตรี.
ั
ร่วม ทางการศึกษา นับเป็ นปจจัยทีส่ าคัญทีส่ ุด 2542 : 1)
ในการปฏิรปู การศึกษาตามเจตนารมณ์แห่ง
การบริหารสถานศึกษาทีม่ ี
พระราช บัญญัตกิ ารศึกษาศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ประสิทธิภาพนัน้ ขึน้ อยูก่ บั องค์ประกอบหลาย
2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
ประการทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กร
2545 เพราะจะช่วยให้มคี ณะบุคคลเข้ามามีส่วน ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลทีม่ ี
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ความสาคัญอย่างยิง่ ของสถานศึกษา ในการ
เป็นแบบอย่างทีด่ ที จ่ี ะนาโรงเรียนให้ม ี
ประสิทธิภาพสู่ความสาเร็จ ต้องมีคุณลักษณะ
ของผูน้ าทีส่ าคัญ ได้แก่ มีความซื่อสัตย์ มีความ
ยุตธิ รรม มีความมุง่ มัน่ ขยัน อดทน มีความ
รับผิดชอบสูง มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มี
ภาวะผูน้ าสูง เป็นคนกล้าคิด กล้าเปลีย่ นแปลง
กล้าตัดสินใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวุฒภิ าวะ
ทางอารมณ์สงู เป็นบุคคลแห่งการเรียนรูแ้ ละมี
ความจริงใจ สาหรับการใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต
6 นัน้ เป็ นรูปแบบการบริหารอีกรูปแบบหนึ่งที่
มีความเหมาะสมกับการบริหารสถานศึกษา
ตามบริบทของสังคมไทยและเป็นแนวคิดใหม่
ในรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในประเทศ
ไทย ซึง่ มีการศึกษาวิจยั ในเรือ่ งหลักธรรมาภิ
บาลบ้างแล้ว ผูว้ จิ ยั ในฐานะครูสายผูป้ ฏิบตั กิ าร
สอน ซึง่ ได้รบั ผลกระทบโดยตรงในรูปแบบของ
การบริหารสถานศึกษาตามรูปแบบต่างๆ
ดังนัน้ จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ผวู้ จิ ยั
สนใจศึกษาการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านภายใน
สถานศึกษาและเป็ นองค์ความรู้ เป็นแนวทาง
ในการเผยแพร่การบริหารงานโดยใช้หลักธรร
มาภิบาลในโรงเรียนให้มปี ระสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอย่างยังยื
่ นต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
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1. เพือ่ ศึกษาสภาพปจั จุบนั และปญั หา
การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
2. เพื่อเสนอแนวทางการบริหารโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6

ความสาคัญของการวิ จยั
ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ในครัง้ นี้ จะเกิด
ประโยชน์ต่อสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต
6 และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องดังนี้
1. ทาให้ทราบถึงสภาพปจั จุบนั และ
ปญั หา การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและ
จะเป็ นแนวทางการปฏิบตั ใิ นการบริหารงาน
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
2. ได้แนวทางการบริหารโดยการใช้
หลักธรรมาภิบาลทีเ่ หมาะสมอันจะเป็ นแนวทาง
ให้ผมู้ สี ่วนเกีย่ วข้องกับการบริหารสถานศึกษา
จะได้กาหนดนโยบายการบริหารงานและ
วางแผนได้อย่างมีระบบ

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั นี้ม ี 4 ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปจั จุบนั
ปญั หา ในการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
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ขัน้ ตอนที่ 2 การศึกษากรณีศกึ ษา
สถานศึกษาต้นแบบ (Best Practiices) เพื่อ
ศึกษาสภาพปจั จุบนั ปญั หา และแนวทางการ
บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
ทีเ่ ป็นต้นแบบในการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการ
บริหารจัดการระดับดีเด่น ระดับประเทศ และ
โรงเรียนทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่าจัดการศึกษามี
คุณภาพ จานวน 3 โรงเรียน
ขัน้ ตอนที่ 3 การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ
จานวน 10 คน เพื่อยกร่างแนวทางการบริหาร
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6
ขัน้ ตอนที่ 4 ประเมินผลแนวทางการ
บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน
30 คน
มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
ได้แก่ ข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
จานวน 1,444 คน จาก 6 อาเภอ ได้แก่อาเภอ
บัวใหญ่ อาเภอบัวลาย อาเภอคง อาเภอสีดา
อาเภอบ้านเหลื่อม อาเภอแก้งสนามนาง รวม
182 โรงเรียน
2. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
ได้แก่
2.1 ข้าราชการครู สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
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เขต 6 จาก 182 โรงเรียนจากการกาหนด
สัดส่วนจากตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของ Krejcie and Morgan จานวน 306 คน
ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้
(Stratified Random Sampling) (บุญชม ศรี
สะอาด. 2545 : 43)
2.2 โรงเรียนต้นแบบทีม่ ผี ลงาน
ระดับดีเด่น ระดับประเทศ และโรงเรียนทีไ่ ด้รบั
การยอมรับว่าจัดการศึกษามีคุณภาพ จานวน
3 โรงเรียน
2.3 ผูเ้ ชีย่ วชาญในการสัมภาษณ์
จานวน 10 คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ มี 3
ชนิด คือ เป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
และแบบประเมินผลแนวทางทีใ่ ช้ในการสารวจ
สภาพปจั จุบนั และปญั หาการบริหารโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 6 ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้

การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ตที่ใช้ใน
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ได้ดาเนิน
ตามขัน้ ตอนตามลาดับดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพปจั จุบนั และ
ปญั หาการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ( x ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D)
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2. การศึกษาสถานศึกษาต้นแบบ
(Best Practices) ศึกษาสภาพปจั จุบนั ปญั หา
และแนวทางการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิตเิ ชิง
พรรณนา
3. การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญเพื่อยก
ร่างแนวทางการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
ได้แก่ สถิตเิ ชิงพรรณนา

ผลการศึกษา
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1. ผลการศึกษาสภาพปจั จุบนั และ
ปญั หาการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
ข้าราชการครูมคี วามเห็นว่า ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษามีการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาล
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า มีการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักคุณธรรมมีค่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด
รองลงมาคือ ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้าน
หลักนิตธิ รรม ด้านหลักความมีส่วนร่วม ด้าน
หลักความโปร่งใส และอันดับสุดท้ายคือหลัก
ความคุม้ ค่า รายละเอียดดังตาราง 1

ตาราง 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยรวมและ
รายด้าน
การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
1. หลักนิตธิ รรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่งใส
4. หลักการมีส่วนร่วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุม้ ค่า
รวม

X

S.D

4.05
4.13
4.02
4.05
4.07
4.01
4.06

0.47
0.49
0.51
0.52
0.51
0.46
0.41

ความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ข้าราชการครูมคี วามเห็นว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลน้อย
ทีส่ ุด ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 6 โดยรวมและรายด้าน รายละเอียดดังตาราง 2
ตาราง 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ปญั หาการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
ปญั หาการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
1. ผูบ้ ริหารดาเนินการเลื่อนขัน้ เงินเดือนเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด
2. ผูบ้ ริหารดาเนินการพิจารณาความดีความชอบ
ของบุคลากรด้วยความเป็ นธรรม
3. ผูบ้ ริหารดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็ นไป
อย่างเปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้
4. ผูบ้ ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
จัดสรรงบประมาณให้กบั โครงการและกิจกรรม
5. ผูบ้ ริหารดาเนินการให้บุคลากรมีความ
รับผิดชอบต่อการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียน
เป็นสาคัญและมุง่ ให้นกั เรียนปฏิบตั จิ ริง
6. ผูบ้ ริหารดาเนินการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ทางานและเปิดโอกาสให้บุคลากรประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
รวม
2. แนวทางการบริหารงานโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 6
2.1 การศึกษาสถานศึกษาต้นแบบ
(Best Practices) เพื่อศึกษาสภาพปจั จุบนั
ปญั หา และแนวทางการบริหารงานโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน

X

S.D

4.07

0.75

ความ
คิดเห็น
มาก

3.92

0.84

มาก

3.89

0.73

มาก

3.99

0.77

มาก

3.98

0.66

มาก

3.89

0.67

มาก

3.95

0.73

มาก

เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 6
จากการศึกษาสถานศึกษาต้นแบบ
(Best Practices) โดยการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
สถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละ
ครูผสู้ อน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบว่า
ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีการนาหลักธรรมาภิบาล
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มาใช้ในการบริหารงาน 4 ฝา่ ยของสถานศึกษา
ทาให้องค์กรสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการ
บริหารงานได้ อีกทัง้ ยังเป็นกลไกในการควบคุม
ติดตามและตรวจสอบ โดยมีชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ทัง้ นี้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับการ
บริหารงาน
2.2 การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ จานวน
10 คน เพื่อเสนอแนวทางการบริหารโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 สรุปได้ว่า การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ควรปฏิบตั ติ ามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยยึดถือ
หลักคุณธรรม หลักผลประโยชน์ส่วนรวม การ
ให้บริการกับผูร้ บั บริการ ผูม้ าติดต่อราชการ
ด้วยความจริงใจ เสมอภาค มีการตรวจสอบการ
บริหารงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วม การบริหารงานต้องชัดเจน
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และมีการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจและ
เป้าหมาย รับผิดชอบต่อผลกระทบจากการ
บริหารงาน มีการวางแผนและสารวจความ
ต้องการในการใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างคุม้ ค่า ปลูก
จิตสานึกให้บุคลากรมีความรัก และหวงแหน
สถานศึกษาของตน โดยทุกฝา่ ยต้องทาหน้าที่
ของตนเองด้วยความมุง่ มันเต็
่ มความสามารถ
ผูบ้ ริหารให้โอกาสผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้แสด
ศักยภาพของตนเอง มีความยุตธิ รรมและยึด
หลักการเท่าเทียมกัน
2.3 การประเมินผลแนวทางการ
บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 30 คน ผูเ้ ชีย่ วชาญมี
ความเห็นว่า แนวทางการบริหารงานโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มี
ความคิดเห็นเกีย่ วกับด้านความเหมาะสมของ
แนวทาง มีค่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด รองลงมาคือ
ด้านความเป็ นไปได้ รายละเอียดดังตาราง 3

ตาราง 3 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
ของแนวทางการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยรวมและรายด้าน
รายการประเมิน
1. ด้านความเหมาะสม
2. ด้านความเป็นไปได้

ระดับความ
X
คิดเห็น
3.44 0.71 ปานกลาง
3.40 0.55 ปานกลาง
S.D
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3.42 0.63 ปานกลาง
(2552 : 131-147) ได้ศกึ ษาเรือ่ งการบริหาร
อภิ ปรายผล
โรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหาร
การศึกษาแนวทางการบริหารโดยใช้
ตามความคิดเห็น ของครู สังกัดสานักงานเขต
หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัด
พืน้ ทีก่ ารศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผล
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
การศึกษาพบว่า ครูมคี วามคิดเห็นต่อการ
นครราชสีมา เขต 6 สามารถอภิปรายผลได้จาก บริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
การวิจยั ดังนี้
ผูบ้ ริหาร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่
ั
ั
1. สภาพปจจุบนั และปญหาการบริหาร พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุก
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัด ด้าน นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
กัมปนาท วัชรธนาคม (2553 : 237-254)
นครราชสีมา เขต 6 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ น ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การพัฒนารูปแบบการบริหาร
ระดับมากทุกด้าน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาขัน้
ของพระยุทธนา ชุดทองม้วน (2550 : 56พืน้ ฐาน ช่วงชัน้ ที่ 1-2 ผลจากการศึกษา
69) ได้ทาการศึกษาเรือ่ งการใช้หลักธรรมาภิ
พบว่า ระดับการปฏิบตั ใิ นการบริหารตามหลัก
บาลในการบริหารของคณะกรรมการบริหาร
ธรรมาภิบาลโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
โรงเรียนโปลีเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ผลจาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมศักดิ ์ ทองเงิน
การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้หลักธรรมาภิ (2553 : 99-110) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การ
บาลของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิ
บริหารงานสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
เทคนิคลานนาเชียงใหม่ พบว่า โดยภาพรวม
ของผูบ้ ริหารตามความคิดเห็นของครู
ค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน และสอดคล้อง มัธยมศึกษา สังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
กับงานวิจยั ของ ไพทูรย์ บัวชิด (2550 :
มัธยมศึกษา เขต 10 ผลจากการศึกษา พบว่า
148-164) ได้ศกึ ษาเรือ่ งการใช้หลักธรรมาภิ
ครูมธั ยมศึกษามีความคิดเห็นต่อการ
บาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขัน้
บริหารงานสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ของผูบ้ ริหารในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และ
มหาสารคาม เขต 2 ผลการศึกษาพบว่าการ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระมหาลาพึง
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ธีรปญฺโญ (2554 : 87-95) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดสานักงานเขต
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
พืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดย
โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม จังหวัด
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน อีกทัง้ ยัง
นครสวรรค์ ผลจากการศึกษา พบว่า บุคลากร
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บังอร จันกรม
ของโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม มีความเห็น
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ต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก วลัยพรรณ จิตต์วญ
ิ ญาณ
(2555 : 162-170) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การศึกษา
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผลจาก
การศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต
21 พบว่าโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ นิรนั ดร พองพลา (2555 :
115-124) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การบริหารงานตาม
หลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จากผลการศึกษา
พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ พิศสมัย หมกทอง (2555 : 144-152)
ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ ง การบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของสานักงานเขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่า
ความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ ตี ่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของสานักงานเขต
บางกอกน้อย อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
2. แนวทางการบริหารงานโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 6
2.1 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาลของสถานศึกษาต้นแบบ สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
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เขต 6 ทีม่ วี ธิ ปี ฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศ (Best practices)
พบว่า การบริหารงานของโรงเรียนต้นแบบต้อง
ยึดหลักความมีส่วนร่วมของทุกฝา่ ยทีเ่ กี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็ นบุคลากรในสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตลอดจน
ผูป้ กครองนักเรียน ชุมชนทีต่ อ้ งร่วมกัน
รับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
สาคัญคือผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้
ความสามารถทีจ่ ะนาพาสถานศึกษาไปส่ ู่
เป้าหมาย
2.2 การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับ
แนวทางการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ควรปฏิบตั ติ ามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยยึดถือ
หลักคุณธรรม หลักผลประโยชน์ส่วนรวม การ
ให้บริการกับผูร้ บั บริการ ผูม้ าติดต่อราชการ
ด้วยความจริงใจ เสมอภาค มีการตรวจสอบ
การบริหารงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วม การบริหารงานต้องชัดเจน
และมีการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจและ
เป้าหมาย รับผิดชอบต่อผลกระทบจากการ
บริหารงาน มีการวางแผนและสารวจความ
ต้องการในการใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างคุม้ ค่า ปลูก
จิตสานึกให้บุคลากรมีความรัก และหวงแหน
สถานศึกษาของตน โดยทุกฝา่ ยต้องทาหน้าที่
ของตนเองด้วยความมุง่ มันเต็
่ มความสามารถ
ผูบ้ ริหารให้โอกาสผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้แสดง
ศักยภาพของตนเอง มีความยุตธิ รรมและยึด
หลักการเท่าเทียมกัน
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ธรรมาภิบาลไปใช้ให้กบั ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
เพื่อจะได้นาไปบริหารงานให้มปี ระสิทธิภาพ
1. ข้อเสนอแนะทัวไป
่
จากผลการวิจยั พบว่า การบริหารโดย มากยิง่ ขึน้
1.3 ควรมีการทา MOU กับ
ใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัด
สถานศึกษาว่าจะร่วมมือกันในการนาแนว
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ทางการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน
นครราชสีมา เขต 6 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก จากข้อค้นพบดังกล่าวจะเห็นว่าผูบ้ ริหาร การบริหารสถานศึกษาอย่างจริงจัง
1.4 การทีจ่ ะนาแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลอยูใ่ น
ระดับมาก ดังนัน้ เพื่อเป็ นการส่งเสริม สนับสนุ น โดยใช้หลักธรรมาภิบาลไปใช้ในสถานการณ์
และต่อยอดให้มกี ารพัฒนาต่อไป หน่วยงานทีม่ ี จริง ควรมีการนาไปทดลองใช้ก่อน
ส่วนเกีย่ วข้องควรจัดกิจกรรมในการส่งเสริม
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิ จยั
สนับสนุ นการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
ครัง้ ต่อไป
บริหารสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
2.1 เนื่องจากงานวิจยั ครัง้ นี้ เป็น
เช่น การมอบรางวัลโรงเรียนธรรมาภิบาลดีเด่น
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
หรือผูบ้ ริหารดีเด่นด้านการปฏิบตั ติ ามหลักธรร
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัด
มาภิบาล เป็นต้น
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
จากผลการประเมินแนวทางการบริหาร
นครราชสีมา เขต 6 เท่านัน้ ผูว้ จิ ยั จึงควรศึกษา
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัด
การบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอื่นๆ
นครราชสีมา เขต 6 มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
2.2 ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพใน
1.1 ควรมีการนาแนวทางการบริหาร
การใช้แนวทางการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลไปใช้อย่างจริงจัง ให้
บาลในการบริหารสถานศึกษาหรือให้มที ศั นคติ
เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกดประโยชน์สงู สุดกับ
กับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
ทางราชการ และเป็ นแนวปฏิบตั ใิ ห้กบั
สถานศึกษาเพื่อจะได้เป็นแนวทางการปรับปรุง
หน่วยงานอื่นๆ นาไปเป็ นแบบอย่างในการ
แก้ไข ให้เกิดการพัฒนาการบริหารของ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิด
สถานศึกษา
ประโยชน์ในองค์กรนัน้ ๆ
2.3 ควรมีการศึกษาถึงผลสัมฤทธิ ์
1.2 ควรมีการจัดอบรมสัมมนา
หลังจากการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
เกีย่ วกับการนาแนวทางการบริหารโดยใช้หลัก
บริหารงานของสถานศึกษา
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