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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่องการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ตาม
ความคิดเห็นของครูตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร เพื่อจะไดเปน
ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาและสงเสริมใหมีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนใหเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดกับทั้งผูเรียน และผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ผูวิจัยขอ
เสนอสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยเร่ืองการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

1.  ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถามเปนครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เปนกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 331 คน พบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนมากเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 76.44 ทั้งนี้เปนกลุมอายุระหวาง 40-49 ป คิดเปนรอยละ 23.56 
โดยมีวุฒิการศึกษาสวนมากอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 72.21 และมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานสวนมากตั้งแต 10 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 71.00 เมื่อศึกษาดานการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน พบวากลุมที่มีจํานวนมากที่สุดเปนกลุมโรงเรียนขนาดใหญ 
โดยคิดเปนรอยละ 41.13 

2. ระดับความคิดเห็นของครูตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหาร 

1.1 ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อมีการพิจารณาในแตละหลัก พบวาการบริหารงานอยูในระดับมาก
ทุกหลัก ซ่ึงหลักที่มีการบริหารมากที่สุด คือ หลักนิติธรรม รองลงมา คือ หลักความรับผิดชอบ หลัก
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ความคุมคา หลักคุณธรรม หลักความมีสวนรวม ตามลําดับ และหลักที่มีการบริหารนอยที่สุด คือ 
หลักความโปรงใส 

เมื่อพิจารณาการบริหารงาน  4 ดาน  ไดแก  การบริหารงานวิชาการ  การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป พบวาระดับความคิดเห็น
ของครูตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารนั้น โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานมีการบริหารอยูในระดับมาก โดยดานที่มีการ
บริหารมากที่สุด คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
ตามลําดับ  และดานที่มีการบริหารนอยที่สุด คือ การบริหารงานทั่วไป 

2.2 เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละหลัก ตามการบริหารงาน 4 ดาน สรุปไดดังนี้ 
1. หลักนิติธรรม  

ระดับความคิดเห็นของครูตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหาร ในหลักนิติธรรม ตามการบริหารงาน 4 ดาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมและรายดาน 
อยูในระดับมาก โดยดานที่มีการบริหารมากที่สุด คือ การบริหารงานงบประมาณ รองลงมาคือ การ
บริหารงานทั่วไป การบริหารงานวิชาการ ตามลําดับ และดานที่มีการบริหารนอยที่สุด คือ การ
บริหารงานบุคคล 

2. หลักคุณธรรม 
ระดับความคิดเห็นของครูตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาล

ของผูบริหาร ในหลักคุณธรรม ตามการบริหารงาน 4 ดาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมและรายดาน 
อยูในระดับมาก โดยดานที่มีการบริหารมากที่สุด คือ การบริหารงานวิชาการ รองลงมาคือ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ ตามลําดับ และดานที่มีการบริหารนอยท่ีสุด คือ การ
บริหารงานทั่วไป 

3. หลักความโปรงใส 
ระดับความคิดเห็นของครูตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาล

ของผูบริหาร ในหลักความโปรงใส ตามการบริหารงาน 4 ดาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมและรายดาน 
อยูในระดับมาก โดยดานที่มีการบริหารมากที่สุด คือ การบริหารงานวิชาการ รองลงมาคือ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล ตามลําดับ และดานที่มีการบริหารนอยท่ีสุด คือ การ
บริหารงานทั่วไป 
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4. หลักความมีสวนรวม 
ระดับความคิดเห็นของครูตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาล

ของผูบริหาร ในหลักความมีสวนรวม ตามการบริหารงาน 4 ดาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมและรายดาน 
อยูในระดับมาก โดยดานที่มีการบริหารมากที่สุด คือ การบริหารงานวิชาการ รองลงมาคือ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล ตามลําดับ และดานที่มีการบริหารนอยท่ีสุด คือ การ
บริหารงานทั่วไป 

5. หลักความรับผิดชอบ 
ระดับความคิดเห็นของครูตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาล

ของผูบริหาร ในหลักความรับผิดชอบ ตามการบริหารงาน 4 ดาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมและราย
ดาน อยูในระดับมาก โดยดานที่มีการบริหารมากที่สุด คือ การบริหารงานบุคคล รองลงมาคือ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ ตามลําดับ และดานที่มีการบริหารนอยที่สุด คือ การ
บริหารงานทั่วไป  

6. หลักความคุมคา 
ระดับความคิดเห็นของครูตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาล

ของผูบริหาร ในหลักความรับผิดชอบ ตามการบริหารงาน 4 ดาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมและราย
ดาน อยูในระดับมาก โดยดานที่มีการบริหารมากที่สุด คือ การบริหารงานบุคคล รองลงมาคือ การ
บริหารงานทั่วไป การบริหารงานงบประมาณ ตามลําดับ และดานที่มีการบริหารนอยที่สุด คือ การ
บริหารงานวิชาการ 

2.3 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแตละหลัก สรุปไดดังนี้ 
1. หลักนิติธรรม 

ระดับความคิดเห็นของครูตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหาร ในหลักนิติธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาสวน
ใหญมีการบริหารอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีการบริหารมากที่สุด คือ ขอท่ี 10 ผูบริหารดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอยางถูกตองตามระเบียบ และขอที่มีการ
บริหารนอยที่สุด คือ ขอที่ 11 ผูบริหารดําเนินการพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศสอดคลอง
กับระบบฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  
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2. หลักคุณธรรม 
 ระดับความคิดเห็นของครูตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหาร ในหลักคุณธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาสวน
ใหญมีการบริหารอยูในระดับมาก โดยขอที่มีการบริหารมากที่สุด คือ ขอที่ 3 ผูบริหารดําเนินการ
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการในการจัดการศึกษาของบุคลการอยางเทาเทียมกัน และขอ
ที่มีการบริหารนอยที่สุด คือ ขอที่ 10 ผูบริหารมีการพิจารณาการรับนักเรียนเขาเรียนเปนไปดวย
ความเสมอภาคและทั่งถึงตามแผนที่กําหนด  

3. หลักความโปรงใส 
 ระดับความคิดเห็นของครูตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหาร ในหลักความโปรงใส โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
สวนใหญมีการบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก โดยขอที่มีการบริหารมากที่สุด คือ ขอท่ี 1 ผูบริหาร
เปดโอกาสใหผูปกครองสามารถตรวจสอบขอมูลการทํางานและผลการจัดการศึกษาได และขอท่ีมี
การบริหารนอยท่ีสุด คือ ขอที่ 9 ผูบริหารดําเนินการประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน
ใหบุคลากรในโรงเรียนและประชาชนทราบ  

4. หลักความมีสวนรวม 
 ระดับความคิดเห็นของครูตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหาร ในหลักความมีสวนรวม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
สวนใหญมีการบริหารอยูในระดับมาก โดยขอที่มีการบริหารมากที่สุด คือ ขอที่ 2 ผูบริหารเปด
โอกาสใหผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน และขอที่มีการบริหารนอยที่สุด คือ ขอท่ี 7 ผูบริหารดําเนินการใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป  

5. หลักความรับผิดชอบ 
ระดับความคิดเห็นของครูตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหาร ในหลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
สวนใหญมีการบริหารอยูในระดับมาก โดยขอที่มีการบริหารมากที่สุด คือ ขอที่ 6 ผูบริหาร
สนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานใหเสร็จสิ้นตามกําหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ และขอที่มีการ
บริหารนอยที่สุด คือ ขอที่ 8 ผูบริหารดําเนินงานเปนไปตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจําป  
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6. หลักความคุมคา 
ระดับความคิดเห็นของครูตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหาร ในหลักความความคุมคา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
สวนใหญมีการบริหารอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีการบริหารมากที่สุด คือ ขอท่ี 1 ผูบริหารสงเสริม
ใหบุคลากรจัดเนื้อหาสาระการเรียนรูที่บูรณาการทั้งในกลุมสาระการเรียนรูและระหวางกลุมสาระ
การเรียนรู และขอที่มีการบริหารนอยที่สุด คือ ขอท่ี 2 ผูบริหารดําเนินการพัฒนาสถานที่ในบริเวณ
โรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนอยางเพียงพอและสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก           
ธรรมาภิบาลของผูบริหาร จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน  

ผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารโรงเรียนโดยใช
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน ไดแก ประสบการณใน
การปฏิบัติงานต่ํากวา 10 ป และประสบการณในการปฏิบัติงานตั้งแต 10 ปขึ้นไป สรุปผลดังนี้ 

1.1 ในภาพรวม พบวา ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ในภาพรวมไมแตกตางกัน 
และเมื่อพิจารณาในแตละหลัก พบวามีเพียงหลักความคุมคาเทานั้น ที่ครูมีความคิดเห็นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อพิจารณาการบริหารงาน  4 ดาน  ไดแก  การบริหารงานวิชาการ  การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป พบวาครูที่มีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหาร ตามการบริหารงาน 4 ดาน ในภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาในแตละดาน 
พบวาดานการบริหารงานบุคคลเทานั้น ที่ครูมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

3.2 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแตละหลัก สรุปไดดังนี้ 
1. หลักนิติธรรม 

ความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน ตอการบริหาร
โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ในหลักนิติธรรม โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประเด็นดานผูบริหารดําเนินการพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศสอดคลองกับระบบ
ฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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2. หลักคุณธรรม 
ความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันตอการบริหาร

โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ในหลักคุณธรรม โดยภาพรวมและรายขอไม
แตกตางกัน 

3. หลักความโปรงใส 
ความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันตอการบริหาร

โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ในหลักความโปรงใส โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประเด็นดาน ผูบริหารดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สามารถตรวจสอบได 
และผูบริหารดําเนินการเสนอแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปตอสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. หลักความมีสวนรวม 
ความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันตอการบริหาร

โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ในหลักความมีสวนรวม โดยภาพรวมและรายขอไม
แตกตางกัน 

5. หลักความรับผิดชอบ 
ความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันตอการบริหาร

โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ในหลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวมและรายขอไม
แตกตางกัน 

6. หลักความคุมคา 
ความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันตอการบริหาร

โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ในหลักความคุมคา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาครูที่มีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอประเด็นดาน ผูบริหารดําเนินการพัฒนาสถานที่ในบริเวณ
โรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนอยางเพียงพอและสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน 
ผูบริหารดําเนินการใหมีกระบวนการควบคุม ตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุอยาง
ตอเนื่องและเปนปจจุบัน ผูบริหารดําเนินการมอบหมายการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงความสามารถ
ของบุคลากร ผูบริหารดําเนินการนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางานและเปดโอกาสใหบุคลากร
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ผูบริหารดําเนินการบริหารงานที่มีการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการและประเด็นดานผูบริหารดําเนินการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน
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อยางหลากหลายตามความถนัดความสนใจ และเกิดประโยชนกับผูเรียนอยางแทจริง แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก             
ธรรมาภิบาลของผูบริหาร จําแนกตามขนาดของโรงเรียน  

ผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารโรงเรียนโดยใช
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ไดแก โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ สรุปผลดังนี้ 

1.1 ในภาพรวม พบวา ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ในภาพรวมและรายหลักไม
แตกตางกัน 

       เมื่อพิจารณาการบริหารงาน 4 ดาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป พบวาครูที่มีปฏิบัติงานใน
โรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  มีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหาร ตามการบริหารงานทั้ง 4 ดาน ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแตละหลัก สรุปไดดังนี้ 
1. หลักนิติธรรม 

 ความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันตอการบริหาร
โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ในหลักนิติธรรม โดยภาพรวมและรายขอไมแตกตาง
กัน 

2. หลักคุณธรรม 
ความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันตอการบริหาร

โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ในหลักคุณธรรม โดยภาพรวมไมแตกตางกัน และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประเด็นดานผูบริหารดําเนินการควบคุมการใชงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
หรือกิจกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปน
รายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Sheffee’s test) พบวา ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก มีความ
คิดเห็นตอประเด็นดานผูบริหารดําเนินการควบคุมการใชงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคของ
โครงการหรือกิจกรรม แตกตางจากครูที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
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3. หลักความโปรงใส 
ความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันตอการบริหาร

โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ในหลักความโปรงใส โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประเด็นดาน ผูบริหารเปดโอกาสใหผูปกครองสามารถตรวจสอบขอมูลการทํางานและผลการจัด
การศึกษาไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปน
รายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Sheffee’s test) พบวาครูที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาดเล็ก มีความ
คิดเห็นตอประเด็นดานผูบริหารเปดโอกาสใหผูปกครองสามารถตรวจสอบขอมูลการทํางานและผล
การจัดการศึกษาได แตกตางจากครูที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาดกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 

4. หลักความมีสวนรวม 
ความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันตอการบริหาร

โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ในหลักความมีสวนรวม โดยภาพรวมและรายขอไม
แตกตางกัน 

5. หลักความรับผิดชอบ 
ความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันตอการบริหาร

โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ในหลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวมและรายขอไม
แตกตางกัน 

6. หลักความคุมคา 
ความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันตอการบริหาร

โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ในหลักความคุมคา โดยภาพรวมและรายขอไม
แตกตางกัน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

1. การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ตามความคิดเห็นของครู 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ตามความคิดเห็นของครู 
โดยภาพรวม พบวาครูมีระดับความคิดเห็นวาผูบริหารมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร
โรงเรียนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละหลัก ทั้ง 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
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หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา พบวาการ
บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารนั้น ยังคงอยูในระดับมากทุกหลัก ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กัลยา ณ นาน และคณะ (2546, หนา 194) ที่ไดวิจัยเร่ือง สภาพการใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานาน เขต 2 จากผลการศึกษาพบวา สภาพการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต 2 ครูผูสอนมีระดับความเห็น
วาผูบริหารมีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลแตละดานอยูในระดับมาก และสอบคลองกับงานวิจัย
ของกฤษณา คงรัตน และคณะ (2546, หนา บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องการใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7 ผลการศึกษาพบวา การใช
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7 ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ จํารูญ บูรณกุล และคณะ (2547, หนา 
137) ซ่ึงไดศึกษาวิจัยเร่ืองทัศนะของขาราชการครูเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร พบวา ขาราชการครูมีทัศนะเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ในภาพรวมอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ธนันชัย รัตนไตรแกว (2549, หนา บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการประเมินการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค จากผลการวิจัยพบวา โรงเรียนใน
จังหวัดนครสวรรค มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยูในระดับมาก จะเห็นไดวา
ผลการวิจัยนั้นไดนํามาซึ่งความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
ความสําเร็จนั้นก็คือการที่ผูบริหารมีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีหรือธรรมาภิบาล เปนแนวทาง
สําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน และเปนสวน
เสริมสรางความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศ ใหประเทศดํารงอยูได ทั้งนี้ยังเปนการ
บรรเทาปองกัน หรือแกไขภาวะวิกฤติ และอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึง
ความยุติธรรม ความโปรงใส และความมีสวนรวมอันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยและการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข สอดคลองกับความ
เปนไทยรัฐธรรมนูญ และการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542, หนา 29) 
นอกจากนี้แลวระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี (กรมการปกครอง 2545, หนา 96-100) ยังไดระบุวา จากในชวงเวลาที่ผานมาประเทศไทย
มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยางมาก บางเรื่องมีผลในทางสรางสรรค บาง
เร่ืองมีผลในทางชะลอตัว หรือเกิดผลกระทบในทางที่ไมพึงประสงค จนบางครั้งกลายเปนวิกฤตทิาง
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เศรษฐกิจอยางรุนแรง ดวยเหตุนี้ รัฐบาลจึงหาแนวทางในการจัดระเบียบราชการและวางมาตรการ
ในการแกปญหาตางๆ ขึ้น โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2535 นายกรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว โดยระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542”โดย
หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี มีความสําคัญ เปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบ
ใหสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมไปถึงฝายวิชาการฝาย
ปฏิบัติการ ฝายราชการ และฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีและ
รวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน นอกจากนี้แลวยังเปนสวนที่มีความสําคัญในการ
สรางการบริหารงานที่มีความเขมแข็ง นอกจากจะเปนสวนเสริมความเขมแข็งแลว ยังเปนการสราง
ภูมิคุมกันแกประเทศ เพื่อบรรเทา ปองกัน หรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่จะมีมาใน
อนาคต ทั้งนี้ก็เพราะวาหลักธรรมาภิบาล เปนเรื่องที่มีความสําคัญยิ่ง จะตองเกิดขึ้นในองคกร
ราชการ เปนศูนยการบริการภาครัฐ อันเปนหนวยงานที่ตองบริการประชาชนอยางเทาเทียมกันและ
เปนธรรม หากกลไกของรัฐ สามารถเดินไดอยางถูกตองบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปรงใส ก็จะนําพาให
ประชาชนไดรับการดูแล หรือไดรับบริการที่ดี โดยคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นในสวนรวมอยาง
แทจริง จรัสศรี ทีปรัช (2545, หนา 33) 

เมื่อพิจารณาตามการบริหารงาน 4 ดาน ไดแกการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก แตพบประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย คือ การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหาร ดานการบริหารงานทั่วไปมีระดับการบริหารงานนอยที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การ
บริหารงานทั่วไป เปนการบริหารงานที่มีขอบขายและภารกิจการบริหารงานที่มากและหลากหลาย 
ทําใหมีกระบวนการในการบริหารงานที่ไมทั่วถึงนัก และการบริหารงานทั่วไปนั้นก็ยังเกี่ยวเนื่องกับ
การบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดวย สงผลใหการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหาร ดานการบริหารงานทั่วไปอยูในลําดับสุดทาย แตถึงอยางไรก็ดีระดับความคิดเห็นของ
ครูตามการบริหารงาน 4 ดาน ก็ยังคงอยูในระดับมาก ซ่ึงเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาการจัดศึกษาที่ดี
นั้นตองมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารโรงเรียน เนื่องจากวาโรงเรียนเปนของ
ประชาชนทุกคน ที่พึงไดรับประโยชนดานการจัดการศึกษาอยางเต็มที่ และเปนอีกหนวยงานหนึ่งที่
ตองนําหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลัก อันไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลัก
ความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา มาประยุกตใชในการบริหารงาน
โรงเรียน 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารงานทั่วไป อันเปนการนํามาซึ่งการจัดการศึกษาที่เขมแข็งและยั่งยืน ดังที่ ธีระ รุญเจริญ 
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(2550, หนา 23-24) กลาววา เปนที่ยอมรับโดยทั่วกันวา การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการเปนสิ่งที่จําเปน และมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกรทุกประเภท ทุก
ระดับ ไมวาจะเปนองคกรธุรกิจ องคกรทางการศึกษา หรือองคกรทางสังคมตางๆ ทั้งนี้เพราะ     
ธรรมาภิบาลเปนการบริหารจัดการที่ดี เปนการบริหารจัดการที่สรางประโยชนและความเปนธรรม
ตอทุกฝายที่เกี่ยวของ และนําไปสูความเจริญรุงเรืองทั้งมวลดังนั้น หนวยงานการบริหารจัด
การศึกษา ซ่ึงเปนองคกรหลักที่สําคัญยิ่งในสังคม จําเปนไดรับการปฏิรูปที่ดีขึ้นกวาเดิม การนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใชในการดําเนินการเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมได ผูบริหารทุกระดับจําเปนตอง
ตระหนักในเรื่องนี้ สืบเนื่องจากการปฏิรูปโครงสราง และระบบบริหาร ไดมีความพยายามนํา
รูปแบบการบริหารจัดการที่ยึดแนวทางธรรมาภิบาลมาใชในทุกระดับองคกร ไมวาระดับกระทรวง 
ระดับเขตพื้นที่ และระดับโรงเรียน  ในระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความจําเปนตองนํา             
ธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการศึกษา เนื่องจากความเปลี่ยนแปลง และเคลื่อนไหวหลาย
ประการ คือ ประการที่ 1 รัฐบาลไดออกพระรากฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อใชกับหนวยราชการทั่วไป ภาครัฐ และหนวยงานภายในกํากับรัฐ 
ประการที่ 2 การนําการบริหารจัดการฐานโรงเรียน (School-based Management : SBM) มาใชใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดนํา
รูปแบบการบริหารฐานโรงเรียนมาเผยแพร และฝกอบรมใหแกผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
สอดคลองกับหลักการของธรรมาภิบาลเกือบทั้งหมด จึงเปนการสอดรับกับ พระราชกฤษฎีการวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประการที่ 3 ตามที่มี 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ซ่ึง
บัญญัติไววา “มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง” และใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 บัญญัติไววา 
“สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่โรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล เมื่อ
มีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งใหความเปนนิติบุคคลสิ้นสุดลง” ดังนั้น สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจําเปนตองใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา จึงจะบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ 
และเปาหมาย ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

การนําการบริหารจัดการฐานโรงเรียน หรือแมแตการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เปนนิติบุคคล ลวนแลวแตมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการศึกษาทั้งนั้น ทั้งนี้ก็
เพราะวาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และยึดสถานศึกษาเปนศูนยกลางนั้นเปน
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หลักการที่ทําใหสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลมีความเขมแข็งและสรางภูมิคุมกันที่ดีได  แตคงกลาว
ไมไดทั้งหมดวาสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลนั้นมีความเขมแข็งในการบริหารเหมือนกัน เนื่องจาก
ศักยภาพและความพรอมของสถานศึกษาแตละแหงมีความแตกตางกันมาก จําเปนอยางยิ่งที่หนวย
เหนือ โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะวิเคราะหคัดแยกศักยภาพและความพรอมที่
แตกตางกันดังกลาวออกเปนกลุมๆ เพื่อจัดและเลือกวิธีการสนับสนุนสงเสริมใหตรงกับศักยภาพ
และความไมพรอมเปนกรณี และมีการเฝาระวัง ดูแล และสงเสริมตามแตกรณีใหสามารถพัฒนา
ศักยภาพและความพรอมไปสูความเขมแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการแบบฐาน
โรงเรียนไดทุกโรงเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549, หนา 90) ดวยเหตุผล
ดังกลาว จึงทําใหผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 มีการนําหลักธรรมภิบาลมาใชในการบริหารโรงเรียนอยางแพรหลาย และอยูในระดับมาก 

1.1 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแตละหลัก อภิปรายผลไดดังนี้ 
1.1.1 หลักนิติธรรม 

พบวาผูบริหารมีการใชหลักนิติธรรมในการบริหารโรงเรียน อยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนันชัย รัตนไตรแกว (2549, หนา 181) ที่ไดศึกษาเรื่องการประเมินการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค และผลการศึกษาพบวา ผูบริหาร
สถานศึกษามีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดานหลักนิติธรรมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เพราะวา การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักนิติธรรม คือ  การบริหารโรงเรียนดานการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ที่ยึดระเบียบ 
กฎหมายและขอบังคับตางๆ ใหเปนที่ยอมรับของบุคลากรและสังคม และสงเสริมใหบุคลากรทุกคน
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับเหลานั้น และแนวปฏิบัติของทางราชการ โดยถือ
วาเปนการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล อันไมกอใหเกิด
ความเสียหายแกราชการ ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549, หนา 89) ได
กําหนดไววา การบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลนั้น เปนการใชอํานาจที่ตองคํานึงถึงเรื่องความ
เปนธรรมและความยุติธรรม โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับทั้งที่มีอยูและที่มีขึ้น
ใหม ตองมีความถูกตอง และไมเกิดการสับสน หวาดระแวงของผูมีสวนรวมตอการแสวงหา
ประโยชนในการดําเนินการ 

1.1.2  หลักคุณธรรม 
พบวาผูบริหารมีการใชหลักคุณธรรมในการบริหารโรงเรียน อยูในระดับ

มาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ไพศาล ตั้งสมบูรณ (2548, หนา 87) ที่ไดศึกษาเรื่องการใชหลัก          
ธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  
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และพบวาผูบริหารมีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา ดานหลักคุณธรรมอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักคุณธรรม เปนการบริหารโรงเรียน
ดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทั่วไป โดยการยึดมั่นในความถูกตองดีงาม การสงเสริมใหบุคลากรนําหลักคุณธรรมมาใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ การสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง เพื่อใหมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มี
ระเบียบวินัย จนเปนตัวอยางที่ดีของสังคม ดังที่ นิสวันต พิชญดํารง (2546, หนา 23) ไดกลาวถึง
หลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักคุณธรรมนั้นก็คือ การปฏิบัติตนปฏิบัติงานใหปลอดจากการ
ทุจริต ปลอดจากการทําผิดวินัย และปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ทั้งนี้
ลวนแลวแตเปนความสําคัญที่เปนองคประกอบในการพัฒนาตนและพัฒนางานทุกดานอยางแทจริง 
อันไมกอใหเกิดความเสียหายตอหนวยงานหรืองานดานตางๆ 

1.1.3 หลักความโปรงใส 
พบวาผูบริหารมีการใชหลักความโปรงใส ในการบริหารโรงเรียน อยูในระดับ

มาก สอดคลองกับงานวิจัยของ นิกร นวโชติรส (2550, หนา 76) ซ่ึงไดศึกษาเรื่องการบริหารดวย
หลักธรรมภิบาลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน และผลจากการศึกษาพบวาผูบริหาร
และครูผูสอนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาล ดานหลักความโปรงใสอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักความโปรงใส เปน การบริหารโรงเรียน
ดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทั่วไป โดยการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันระหวางผูบริหารและบุคลากร การบริหารงานทุก
ฝายใหมีความโปรงใส การเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา ทําให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางสะดวก และมีกระบวนการตรวจสอบที่ถูกตองและ
ชัดเจน ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549, หนา 89) ระบุไววา การบริหาร
สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล ในหลักความโปรงใส เปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูรวมงาน 
ประชาชน สังคมที่ไดปฏิบัติดวยความถูกตองตามหลักนิติธรรม และหลักคุณธรรมที่สามารถใชการ
ตรวจสอบเขามาอยูในกระบวนการ และมีการเปดเผยขอมูลใหสาธารณะชนทราบและรวม
ตรวจสอบ 

1.1.4 หลักความมีสวนรวม 
พบวาผูบริหารมีการใชหลักความมีสวนรวม ในการบริหารโรงเรียน อยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ไพทูรย บัวชิด (2550, หนา 148) ที่ไดศึกษาเรื่องการใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 และพบวา ผูบริหารมีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา
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ดานหลักความมีสวนรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก
ความมีสวนรวม เปนการบริหารโรงเรียนดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป โดยการเปดโอกาสใหบุคลากร และประชาชนมี
สวนรวมรับรู เพื่อใหแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ แกปญหารวมถึงการดําเนินงานตางๆ ของ
โรงเรียน ดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 33-38) ไดระบุวาการบริหารงานวิชาการ เปน
ภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมาก
ที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัวรวดเร็ว สอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุก
ฝาย ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.1.5 หลักความรับผิดชอบ 
พบวาผูบริหารมีการใชหลักความรับผิดชอบ ในการบริหารโรงเรียน อยูใน

ระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พระยุทธนา ชุดทองมวน (2550, หนา 57) ไดทําการศึกษา
เร่ืองการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลีเทคนิคลานนา 
เชียงใหม พบวาพฤติกรรมการบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลีเทคนิคลานนา 
เชียงใหม ดานความรับผิดชอบ มีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้ก็เพราะวา การ
บริหารโรงเรียนโดยใชหลักความรับผิดชอบ เปนการบริหารโรงเรียนดานการบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป โดยตระหนักในสิทธิ
หนาที่ของตน มีความสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม มีความกระตือรือรนในการทํางานและการ
แกปญหาของโรงเรียน การเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางกัน และคํานึงถึงประโยชนของ
สวนรวม ดังที่ ธีระ รุญเจริญ (2546, หนา 89) ไดกลาวถึงหลักการและแนวคิดไววา การบริหารงาน
ทั่วไปควรยึดหลักใหสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหาร และจัดการศึกษาดวยตนเองให
มากที่สุด โดยเขตพื้นที่การศึกษากํากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ให
สถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ หลักการบริหารงานเนน
ผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลัก เนนความโปรงใส ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวน
รวมของบุคคล ชุมชน องคกรที่เกี่ยวของ มุงพัฒนาใหเปนองคกรสมัยใหม โดยนํานวัตกรรม
เทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงเครือขายการติดตอส่ือสารไดอยางรวดเร็ว 

1.1.6 หลักความคุมคา 
พบวาผูบริหารมีการใชหลักความคุมคา ในการบริหารโรงเรียนอยูในระดับ

มาก สอดคลองกับงานวิจัยของ มณีรัตน ภิญโญภาพสกุล  (2549, หนา 177) ไดศึกษาเรื่องการ
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บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 และผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
ดานหลักความคุมคาอยูในระดับมาก ทั้งนี้ก็เพราะวา การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักความคุมคา 
เปนการบริหารโรงเรียนดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานทั่วไป โดยรณรงคใหบุคลากร มีความประหยัด ใชของอยางคุมคา มีการ
ทํางานที่รวดเร็ว มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน ใหมีความสมบูรณ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549, หนา 89)  ไดระบุวา การบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล โดยใช
หลักความคุมคา เปนการบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สวนรวม และมีกระบวนการคิดวิเคราะหตามหลักวิชาที่ไดสรางภูมิคุมกันที่ เขมแข็งใหกับ
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม ไมใหเกิดผลแทรกซอนตามมาสรางคาใชจายความสิ้นเปลือง
ทรัพยากรทั้งทางตรงและทางออมในภายหลัง 

1. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก         
ธรรมาภิบาลของผูบริหาร จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก              
ธรรมาภิบาลของผูบริหาร ในภาพรวม พบวาครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานต่ํากวา 10 ป และ
ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตั้งแต 10 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโดย
ใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารไมแตกตางกัน ซ่ึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย แตสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ธนันชัย รัตนไตรแกว (2549, หนา 191) ที่วิจัยเร่ืองการประเมินการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค และพบวา ผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหาร
โรงเรียนแตกตางกัน มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไมแตกตางกัน  

แตเมื่อพิจารณาเปนรายหลักพบวามีเพียงหลักความคุมคาเทานั้น  ซ่ึงครูที่มี
ประสบการณในการปฏิบัติงานตั้งแต 10 ขึ้นไป มีความคิดเห็นแตกตางจากครูที่มีประสบการณใน
การปฏิบัติงานต่ํากวา 10 ป โดยครูที่ประสบการณในการปฏิบัติงานตั้งแต 10 ปขึ้นไป มีความ
คิดเห็นวาผูบริหารมีการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาล ในหลักความคุมคานอยกวาครูที่มี
ประสบการณในการปฏิบัติงานต่ํากวา 10 ป และเมื่อพิจารณาตามการบริหารงาน 4 ดาน ไดแก การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ใน
ภาพรวม พบวาครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานต่ํากวา 10 ป และครูที่มีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานตั้งแต 10 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
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ผูบริหารตามการบริหารงาน 4 ดาน ไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายหลักพบวา ครูที่มี
ประสบการณในการปฏิบัติงานตั้งแต 10 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นตอประเด็นดานการบริหารงาน
บุคคล แตกตางจากครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานต่ํากวา 10 ป โดยครูที่มีประสบการณใน
การปฏิบัติงานตั้งแต 10 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นวาผูบริหารมีการใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานบุคคลนอยกวาครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานต่ํากวา 10 ป ซ่ึงเปนผลมาจากการที่
ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานมานานไดรูระบบในการปฏิบัติงานของโรงเรียนมากขึ้น รู
แนวทางในการปฏิบัติงานของผูบริหารมาก กลาวคือ ครูที่ปฏิบัติงานมานานเห็นรูปแบบในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาแตละแหงมากเชนกัน อันนํามาซึ่งความคิดเห็นที่แตกตางกัน   

แตอยางไรก็ตามการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารก็ยังคง
อยูในระดับที่เรียกวาเปนความสําเร็จอีกกาวหนึ่ง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การบริหารงานโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล เปนแนวทางการบริหารที่ผูบริหารตองนํามาใชในการบริหารงาน ไมวาจะเปน
หนวยงานราชการหรือหนวยงานเอกชน หากไมเวนแมแตทางดานการศึกษา ที่ผูบริหารตองมีการ
นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานทั่วไป ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานที่สูงสุด ดังที่ วันเพ็ญ       
หรูจิตตรีวัฒน (2544, หนา 8) กลาววา ในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ซ่ึงเปนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศใหมั่นคงและยั่งยืน เพราะเปนการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานใหกับนักเรียนเพื่อเลือกวิถีทางในการดําเนินชีวิตและผลิตกําลังคนใน
ระดับกลาง นับวาเปนภารกิจที่สําคัญในการบริหารการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา การ
บริหารโรงเรียนจะดําเนินไปดวยดีมีความเจริญกาวหนา ผูบริหารตองใชเทคนิคหรือหลักการ
บริหารตางๆ ตลอดจน ความรู ความสามารถ ความชํานาญที่มีอยู ทําใหโรงเรียนไปสูเปาหมาย
การศึกษาที่กําหนดไว ผูบริหารโรงเรียนในฐานะเปนผูบริหารสูงสุดในองคกร จะตองใหประโยชน
สูงสุดแกองคกร และมีบทบาทหนาที่ในการบริหารงานใหบรรลุผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ จึง
ถือไดวาการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล มีความสําคัญอยางยิ่ง ที่ผูบริหารจะตองสรางขึ้นเปน
คุณสมบัติประจําตัว และของสถานศึกษา เพื่อใหเกิดซ่ึงความเปนธรรมในการบริหารงาน มีความ
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ดังนั้นจึงเห็นแลววาความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานตางกัน ตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารนั้นอยูในระดับมาก 
และไมแตกตางกัน 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก         
ธรรมาภิบาลของผูบริหาร จําแนกตามขนาดโรงเรียน  
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ความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน ไดแก โรงเรียนขนาด
เล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหาร ในภาพรวมและรายหลักไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐาน แตสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ธนันชัย รัตนไตรแกว (2549, หนา 183) ที่พบวาโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ตองมีการบริหารและดําเนินการใหเปนไปเพื่อประโยชนแกทางราชการ โดยมีการบริหารที่ไม
คํานึงถึงขนาดของหนวยงาน แตคํานึงประโยชนที่เกิดขึ้น ดังที่ ภาวิณี ชินคํา (2548, หนา 18) สรุป
ถึงความสําคัญของการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลวา การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ซ่ึงเปน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศใหมั่นคงและยั่งยืน เพราะ
เปนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานใหกับนักเรียนเพื่อเลือกวิถีทางในการดําเนินชีวิตและผลิต
กําลังคนในระดับกลาง นับวาเปนภารกิจที่สําคัญในการบริหารการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา การบริหารของโรงเรียนจะดําเนินไปดวยดีมีความเจริญกาวหนา ผูบริหารตองใช
เทคนิคหรือหลักการบริหารตางๆ ตลอดจน ความรู ความสามารถ ความชํานาญที่มีอยู ทําให
โรงเรียนไปสูเปาหมายของแผนการศึกษาที่กําหนดไว ผูบริหารโรงเรียนในฐานะเปนผูบริหารสูงสดุ
ในองคกร จะตองใหประโยชนสูงสุดแกองคกร และมีบทบาทหนาที่ในการบริหารงานใหบรรลุผล
สําเร็จและมีประสิทธิภาพ จึงถือวาการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล มีความสําคัญอยางยิ่ง ที่
ผูบริหารจะตองสรางขึ้นเปนคุณสมบัติประจําตัว และของสถานศึกษา เพื่อใหเกิดซึ่งความเปนธรรม
ในการบริหารงาน มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได และเปนพลังของประเทศที่มีคุณภาพ
ทัดเทียมกับนานาชาติ  จึงเห็นไดวา การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาล ไมวาจะเปน
โรงเรียนในขนาดใดก็ตาม ตองมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารอยางทั่วถึง ถึงแมวาใน
แตละโรงเรียนจะมีความพรอมที่ไมเหมือนกัน แตก็ตองมีแนวทางการพัฒนาในดานตางๆ อันเปน
แนวปฏิบัติเดียวกัน 

เมื่อพิจารณารายขอ พบประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลดังนี้ 
การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ในหลักคุณธรรม ขอที่ 5 

ผูบริหารดําเนินการควบคุมการใชงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการหรือกิจกรรม 
โดยที่ครูที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นวาผูบริหารดําเนินการควบคุมการใช
งบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการหรือกิจกรรม แตกตางจากความคิดเห็นของครูที่
ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาดใหญ และหลักความโปรงใส ขอที่ 1 ผูบริหารเปดโอกาสให
ผูปกครองสามารถตรวจสอบขอมูลการทํางานและผลการจัดการศึกษาได โดยท่ีความคิดเห็นครูที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก แตกตางจากความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มี
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ขนาดกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพทูรย บัวชิด (2550, หนา 152) ที่พบวา การใชหลัก   
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พรหมเมศว คําผาบ  (2549, 
หนา บทคัดยอ) ซ่ึงพบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ทั้ง 3 ดาน มีความคิดเห็นแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา 
โรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน ยอมตองมีการพัฒนาโรงเรียนแตกตางกัน ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับบริบท
ของโรงเรียนนั้นๆ อันนํามาซึ่งการใชงบประมาณในการบริหารโครงการ หรือแมแตการบริหารงาน
ดานอื่นๆ ที่ตางกัน ดังที่สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549, หนา 89) ไดสรุปไว
วา ภาพความสําเร็จของสถานศึกษาที่มีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา โดยยึด
หลักการมีสวนรวมของครู ผูปกครอง ชุมชนและทองถ่ิน มีความคลองตัวเปนอิสระในการบริหาร
และการจัดการตามความตองการของตนเองไดมากขึ้น ตามแนวทางการบริหารและการจัดการโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน ตองไดรับการสนับสนุนสงเสริม จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ตองกระจายอํานาจและมอบอํานาจที่มีตามสายบังคับ
บัญชาไปใหสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลใหมากที่สุด รวมถึงการสนับสนุนทรัพยากรใหเพียงพอตาม
เกณฑ เพื่อใหสถานศึกษาสามารถนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายตัวช้ีวัดของมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ สรุปไดวา การที่ผูบริหารปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาด
แตกตางกัน ไมวาจะเปนโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ ผูบริหาร
คือผูที่จะพาองคกรดานการศึกษากาวไปสูความสําเร็จในการพัฒนาดานการศึกษา ทั้งนี้เปนการ
บริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดย
ไมคํานึงถึงขนาดของโรงเรียน 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัย  

 
1. ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 

1.1 จากผลการวิจัยเรื่องการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
ผูบริหารควรมีการปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1.1.1 หลักนิติธรรม ส่ิงที่ควรปฏิบัติ คือ ผูบริหารควรดําเนินการพัฒนาระบบ
เครือขายขอมูลสารสนเทศสอดคลองกับระบบฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากวาในปจจุบันระบบสารสนเทศไดเขามามีสวน
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ชวยในการจัดระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการศึกษามากขึ้น และยังทําใหการติดตอขอมูลมีความ
คลองตัวมากขึ้น 

1.1.2 หลักคุณธรรม ส่ิงที่ควรปฏิบัติ คือ ผูบริหารควรมีการพิจารณาการรับ
นักเรียนเขาเรียนเปนไปดวยความเสมอภาคและทั่งถึงตามแผนที่กําหนด ทั้งนี้ก็เพราะวาระบบ
การศึกษายังมีระบบอุปถัมภอยูบาง ดังนั้นในการรับนักเรียนสิ่งที่ผูบริหารควรคํานึงถึงมากที่สุด คือ 
การรับนักเรียนที่เปนไปดวยความเสมอภาค และเทาเทียมกัน 

1.1.3 หลักความโปรงใส  ส่ิงที่ควรปฏิบัติ  คือ   ผูบริหารควรดําเนินการ
ประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนใหบุคลากรในโรงเรียนและประชาชนทราบ โดยการ
ประชาสัมพันธขอมูลนั้นตองเปนขอมูลที่เปนปจจุบัน แจงใหผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาทราบอยาง
ทั่วถึง เนื่องจากวาประชาชนทุกคนคือผูที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางแทจริง นํามาซึ่งการ
รับรูขาวสารและพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง 

1.1.4 หลักความมีสวนรวม ส่ิงที่ควรปฏิบัติ คือ ผูบริหารควรดําเนินการให
บุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป เพราะแผนปฏิบัติ
การประจําปเปนแนวทางการปฏิบัติงาน การที่ใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการจัดทําแผน ก็
นํามาซึ่งการรวมมือกันในการปฏิบัติงานและทําใหงานนั้นประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่
กําหนดไว 

1.1.5 หลักความรับผิดชอบ ส่ิงที่ควรปฏิบัติ คือ ผูบริหารควรดําเนินงาน
เปนไปตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งนี้ก็เพราะวาแผนพัฒนาการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจําป เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไว 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนตางๆ แตในทางปฏิบัติผูบริหารมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปนอยมาก จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารตองถือเปนแนวปฏิบัติ
อยางชัดเจนและจริงจัง 

1.1.6 หลักความคุมคา ส่ิงที่ควรปฏิบัติ คือ ผูบริหารควรดําเนินการพัฒนา
สถานที่ในบริเวณโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนอยางเพียงพอและสอดคลองกับการ
จัดการเรียนการสอน แตเนื่องมาจากวาโรงเรียนแตละแหงมีขนาดตางกัน มีความพรอมที่ตางกัน  
และนํามาซึ่งการไดรับงบประมาณที่ตางกัน ทําใหโรงเรียนแตละแหงไมสามารถพัฒนาสถานที่ใน
บริเวณโรงเรียนอยางเพียงพอได แตผูบริหารควรมีการวางแผนในการพัฒนาสถานที่ใหเปนแหลง
เรียนรูที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน 

1.2 ผูบริหารควรมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานโรงเรียน ไดแก 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงาน
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ทั่วไปใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารงานทั่วไป เนื่องจากวาการบริหารงานทั่วไปมี
ขอบขายการปฏิบัติงานที่มาก จึงเปนการยากที่จะดําเนินการใหครบถวนและทุกตองไดทั้งหมด 
ดังนั้นแลวผูบริหารควรมีการสงเสริมในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานโรงเรียน
ทั้ง 4 ดานอยางทั่วถึงดวย 

1.3 ผูบริหารควรมีการสงเสริมใหครูไดมีการนําหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของตนเองและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง โดยการจัดใหมีการอบรม สัมมนา 
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และถือเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานหลักความ
โปรงใสและหลักความมีสวนรวม 

ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติขางตนนั้นผูบริหารควรวางแผนการบริหารในรูปของ
คณะกรรมการ โดยการใหบุคลากรทุกคนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล ไมวาจะเปนการมีสวนรวมในการบริหาร หรือการสงเสริมใหบุคลาการมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาล เพื่อความสําเร็จในการพัฒนาโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 

 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก      
ธรรมาภิบาล เพราะผูปกครองคือผูที่รับบริการจากโรงเรียน อันนํามาซึ่งแนวทางในการพัฒนาและ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

2.2 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาล อัน
เปนแนวทางในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

2.3 ควรศึกษาความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนที่เกิดจากการบริหารโรงเรียน
โดยใชหลักธรรมาภิบาล 
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