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บทคัดย่อ 
 การวิจ ัยครั  งนี เป็นการศึกษาการใช้หลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1 สังกัดสํานักงานเขต
พื นที การศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจ ัย คือ เพื  อศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายวัง
สามหมอ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื นที การศึกษาอุดรธานี เขต 2 จําแนกตาม เพศ ตําแหน่ง และระดับการศึกษา ประชากรที ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าครั  งนี  ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั  นพื นฐาน ปีการศึกษา 2552 กลุ่ม
เครือข่ายวังสามหมอ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื นที การศึกษาอุดรธานี เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 159 คน โดยแบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน 
จํานวน 15 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 109 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 35 คน เครื  องมือที ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที ประกอบด้วย แบบตรวจสอบรายการ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า   ระดับ สถิติที ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ย และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจ ัย พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1 สํานักงานเขตพื นที การศึกษา
อุดรธานี เขต 2 พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื  อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยด้านที มีค่าเฉลี ยมากที สุด คือ หลักคุณธรรม รองลงมา ได้แก่ หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักนิติธรรม หลักการมี
ส่วนร่วม ตามลําดับ และหลักความโปร่งใส มีค่าเฉลี ยน้อยที สุด 
 
Abstract 
 The purpose of this investigation was to study the principle of good governance implementation of school 
administrators in Wangsammor network group 1 under Udonthani Educational Service Area Office 2. The sample size using the 
table of Krejcie and Morgan total 159 were 15 directors, 109 teachers and 35 school boards in 2009, in Wangsammor Network 
Group 1 under Udonthani Educational Service Area Office 2. The instrument was a questionnaire. Analysis of the collected 
data was done by mean, percentage, and standard deviation. 
 Findings: The principle of good governance implementation of school admistrators when considered by category in 
an overall was at a high level, overall. For 6 categories by order: moral, responsibility, worthiness, regulation, participation and 
whiteness, respectively. 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 สังคมไทยในอดีตมีการเปลี  ยนแปลงทั  งทางด้านการเมืองการพัฒนาประชาธิปไตยที  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนา
ด้านต่างๆ เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้อย่างกว้างขวางในวงการศึกษามีการปรับเปลี  ยนครั  งยิ งใหญ่ คือ มีการปฏ ิรูปการศึกษา มี
กฎหมายการศึกษาเกิดขึ  นเป็นครั  งแรก ได้แก่ พระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส่งผลให้การจัดการศึกษาต้องมีการปรบัเปลี  ยน
กระบวนการเรียนการสอนครั  งยิ งใหญ่ ซ ึ  งครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี  ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้องศึกษาทําความเข้าใจกับการ
เปลี  ยนแปลงการบริหารงานในหน่วยงานทางการศึกษาตามแนวการปฏ ิรูปการศึกษามีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานราชการ เพื  อรองรับการ
กระจายอํานาจการบริหารงานทั  ง 4 ด้าน คือ วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั  วไป ที  กระจายไปยังเขตพื  นที  การศึกษาและ
สถานศึกษาโดยตรง และตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญ ัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กําหนดให้สถานศึกษาที  จัด
การศึกษาขั  นพื นฐานเฉพาะที  เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื  อให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระ คล่องตัว สามารถบริหาร
และจัดการศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตามหลักการกระจายอํานาจ และการบริหารที  ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 



 

Management) โดยมุ่งให้การบรหิารจัดการเบ็ดเสร็จที  สถานศึกษา เพื  อให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื  อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที  สมบูรณ์ทั  งร่างกาย 
จิตใจ สติป ั ญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื  นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 
สํานักงานเขตพื นที  การศึกษา. 2546: 6-7) 
 ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที  เป็นผู้บริหารงานโรงเรียนซ ึ  งเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที  เป็นผู้บ ังคับบัญชาของข้าราชการ รวมทั  ง
การจัดทํานิติกรรมสัญญาในนามสถานศึกษาและเป็นผู้มีอํานาจในการตัดสินใจในการดําเนินกิจการของสถานศึกษาพึงต้องยึดหลักคุณธรรม หลัก
นิติธรรมในการปฏ ิบ ัติงานเพื  อให้ผู้ ร่วมงานเชื  อถือและยอมรับ จากการที  รัฐกําหนดให้มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ มีการ
ปรับเปลี  ยนบทบาทภารกิจ วิธีการบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ มีการนําระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที  ดี (good governance) มา
เป็นแนวทางในการดําเนินงานเพื  อให้ทั  งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที  ดี (good governance) หรือ “ธรรมาภิบาล” นับเป็นมิติของกระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารงานภาครัฐ ซ ึ  งมีองค์ประกอบที  สําคัญ คอื 
การเน้นบทบาทของผู้บริหารงานภาครัฐในฐานะที  เป็น      ผู้ให้บริการที  มีคุณภาพสูง ตามที  ประชาชนต้องการสนับสนุนให้เกิดความเป็นอิสระในการ
บริหารงานแต่ละระดับมากขึ น การบริหารงานอย่างโปร่งใสมีคุณภาพด้วยระบบ “ธรรมาภิบาล” จึงเป็นหัวใจสําคัญยิ งของทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานราชการหรือเอกชน ที  ต้องอาศัยการปรับตัวและเตรียมความพร้อมของประชาชนผู้บริหารในทุกระดับ (ไชยวัฒน์ คําชู; และคณะ. 2545: 25) 
“ธรรมาภิบาล” เป็นหลักคิดในการบริหารองค์กรเพื  อประกันการฉ้อราษฎร์ บังหลวงและเรื  องความไม่มีประสิทธิภาพ (เกษม วัฒนชัย. 2546: 8) 
 นอกจาก การบริหารและการจัดการศึกษาตามอํานาจหน้าที   เพื  อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน รัฐบาลได้มีการปฏ ิรูป
ระบบราชการเพื  อบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจในการบริการภาครัฐ สํานักนายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที  ดี พ.ศ. 2542 ขึ นเพื  อให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการถือปฏ ิบ ัติ การบริหารจัดการสถานศึกษา
ซ ึ  งมีหน้าที  ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐจึงต้องนําหลักการ “ธรรมาภิบาล” 
 สําหรับการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซ ึ  งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสําคัญในการกําหนดบทบาทของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื  อรองรับการเปลี  ยนแปลงใหม่ๆ ในการปฏ ิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ผู้บริหารต้องมีการ
เปลี  ยนแปลงจากระบบเดิมโดยผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความเป็นผู้นํา มีการทํางานที  มีประสิทธิภาพ และมีหลักธรรมาภิบาล เพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้นําร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูใช้กระบวนการทางการบริหารเพื  อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ ึ  งหมายรวมถึง 
การบริหารทรัพยากร เพื  อการศึกษาให้เกิดผลผลิตทางการศึกษาตามที  ประเทศต้องการ หน้าที  หลักของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญ ัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 กําหนดไว้ ดังนี  1) บริหารกิจการของสถานศึกษา หรือส่วนราชการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการและสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั  งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วน
ราชการ  2) ประสานการระดมทรัพยากรเพื  อการศึกษา รวมทั  ง ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที   และทรัพย์สินอื  นๆ ของสถานศึกษา
หรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 3) เป็นผู้แทนของสถานศึกษา หรือส่วนราชการในกิจการทั  วไป 
รวมทั  ง การทํานิตกิรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณ ที  สถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับ ตามที  ได้รับ
มอบหมาย 4) จ ัดทํารายงานประจําปีเกี  ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพื  อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื  นที  การศึกษา 5) อํานาจ
หน้าที  ในการอนุมัติประกาศนียบัตร และวุฒ ิบ ัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที  คณะกรรมการสถานศึกษาขั  นพื นฐานกําหนด และ 6) 
ปฏ ิบ ัติงานอื  นตามที  ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั  นพื นฐาน และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษา รวมทั  งงานอื  นที  กระทรวงมอบหมาย (มีเดีย อินเทลลิเจนช์ เทคโนโลยี. 
2546: 2548-2549) ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นําการบริหารจะต้องปฏ ิบ ัติตนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการ และ
ตามขอบเขตการปฏ ิบ ัติหน้าที  ของสถานศึกษาขั  นพื นฐานที  เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื นที  การศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีหน้าที  หลักในการส่งเสริม
ประสิทธิภาพในส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการของสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาหรือสถานศึกษาขั  นพื นฐาน โดยการนําหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที  ดีหรือหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน 
 การบริหารโรงเรียนในป ั จจุบ ัน พบว่ามีป ั ญหาที  เกิดจากการบริหารงานผิดพลาดไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราชการ บ่อยครั  งที  
เกิดความเสียหายต่อองค์กร ราชการ ตัวบุคคล มีเรื  องราวร้องเรียน ฟ้ องร้อง ขอความเป็นธรรม มีคดีความที  ต้องสืบสวนเป็นจํานวนมาก 
สร้างความขัดแยง้ในองค์กร ทําให้การปฏ ิบ ัติงานไม่ประสบความสําเร็จตามเป้ าหมาย บรรยากาศในองค์กรเสียไป จากป ั ญหาดังกล่าว
โรงเรียนจึงได้นําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที  ดี พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศทั  วไป เล่ม 116 ตอนที   63 ง วันที   10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 มาใช้ในการบริหารงาน  
 ในป ั จจุบ ันพบว่า โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1 จํานวน 7 โรงเรียน ยังไม่ได้กําหนดแผนงานและโครงการที  ชัดเจน 
เพื  อรองรับการปฏ ิบ ัติงานตามระเบียบดังกล่าวอย่างจริงจ ัง และยังมีข้อบกพร่องในเรื  องนิติธรรม คุณธรรม การบริหารงานไม่โปร่งใส ไม่
สามารถประสานความร่วมมือที  ดี ให้เกิดขึ นในระบบโรงเรียน มีป ั ญหาที  เกิดขึ นจากการบริหารงานที  ผิดพลาด ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
แก่ราชการ มีป ั ญหาความขัดแย้ง การร้องเรียน ฟ้ องร้อง ซ ึ  งบางเรื  องเกิดความเสียหายให้แก่ราชการตัวบุคคล หากปล่อยทิ งไว้คงไม่เกิด
ผลดีต่อการบริหารการศึกษา คุณภาพการศึกษาไม่ได้มาตรฐานตามแนวทางการปฏ ิรูปการศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 



 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื  อศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1 สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที  ใช้ในการวิจ ัยครั  งนี  ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั  นพื  นฐาน ปีการศึกษา 2552 กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1 สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษาอุดรธานี เขต 2 รวม 270 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที  ใช้ในการศึกษาครั  งนี  เป็นผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั  นพื นฐาน ปีการศึกษา 2552 กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1 สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษาอุดรธานี เขต 2 จํานวน 159 คน จาก
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใชต้าราง Krejcie; & Morgan (ประยูร อาษานาม. 2544) โดยแบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 15 
คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 109 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั  นพื นฐาน จํานวน 35 คน 
 
เครื องมือที ใช้ในการวิจัย 
 เ ค รื  อ ง มื อ ที  ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั  ง นี เ ป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม  (Questionnaire)  เ กี  ย ว กั บ ก า ร ใ ช้ ห ลั ก 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ซ ึ  งผู้วิจ ัยสร้างขึ นเองจากการศึกษาเอกสารและงานวิจ ัยที  เกี  ยวข้องและสร้างตามวัตถุประสงค์ กรอบ
แนวคิดในการวิจ ัยที  ได้กําหนดไว้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนที  1 เป็นแบบสอบถามเกี  ยวกับสภาพ ข้อมลูทั  วไป ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
ประกอบด้วยเพศ ตําแหน่ง วุฒ ิการศึกษา 
  ตอ น ที  2 เ ป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ กี  ย ว กั บ ก า ร ใ ช้ ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  
กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1 สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 
ระดับ คือ มากที  สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที  สุด 
   5  หมายถึง มากที  สุด 
   4  หมายถึง มาก 
   3  หมายถึง ปานกลาง 
   2  หมายถึง น้อย 
   1  หมายถึง น้อยที  สุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู ้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายว ังสามหมอ 1 สํานักงานเขตพื  นที การศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื  อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู ้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระด ับมาก
ทุกด ้าน โดยหล ักคุณธรรม       ม ีค่าเฉลี  ยมากที  สุด รองลงมา ได ้แก่ หล ักความร ับผ ิดชอบ หล ักความคุ ้มค่า หล ักนิติธรรม 
หลักการมีส่วนร่วม และหลักความโปร่งใส ตามลําดับ 
 ความคิดเห็นที  มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักนิติธรรม พบว่า ข้อที  มีค่าเฉลี  ยมากที  สุด ได้แก่ 
มีการนําพระราชบัญญ ัติพระราชกฤษฎ ีกา กฎกระทรวง ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆมาใช้ในการบริหารโรงเรียน และบุคลากรในโรงเรียน
ยอมรับและปฏ ิบ ัติตนตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที  โรงเรียนกําหนดขึ น ส่วนข้อที  มีค่าเฉลี  ยน้อยที  สุด คือ มีการจัดทําประชาพิจารณ์
เกี  ยวกับ กฎ ระเบียบและข้อบังคับที  โรงเรียนกําหนดขึ นเพื  อใช้ในโรงเรียน ด้านหลักคุณธรรม ข้อที  มีค่าเฉลี  ยมากที  สุด ได้แก่ บุคลากรใน
โรงเรียนปฏ ิบ ัติหน้าที  โดยยึดมั  นความถูกต้อง ความดีงาม   มีการเสริมสร้างการปฏ ิบ ัติตามระเบียบวินัยในโรงเรียนแก่บุคลากร มีวิธีการ
ส่งเสริมบุคลากรให้มีความขยันขันแข็งในการปฏ ิบ ัติงานด้วยวิธีการที  หลากหลาย เมื  อมีป ั ญหา/อุปสรรคในการปฏ ิบ ัติงาน ผู้บริหารและครู
สามารถใช้ความอดทนปฏ ิบ ัติงานจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส่วนข้อที  มีค่าเฉลี  ยน้อยที  สุด คือ บุคลากรในโรงเรียนได้รับความเป็นธรรมจาก
การปฏ ิบ ัติงานเท่าเทียมกัน ด้านหลักความโปร่งใส ข้อที  มีค่าเฉลี  ยมากที  สุด คือ มีการสํารวจความความพึงพอใจของบุคลากรและ
ผู้ร ับบริการ ส่วนข้อที  มีค่าเฉลี  ยน้อยที  สุด คือ มีการรายงานผลการปฏ ิบ ัติงานของโรงเรียนให้บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั  น
พื นฐานทราบอย่างสมํ  าเสมอ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ข้อที  มีค่าเฉลี  ยมากที  สุด ได้แก่ บุคลากรมีโอกาสได้ร่วมปฏ ิบ ัติกิจกรรมในโรงเรียน
อย่างทั  วถึง และบุคลากรร่วมกันทํางานเป็นทีมและปฏ ิบ ัติงานร่วมกันอย่างสงบสุขด้วยความพร้อมเพรียง ส่วนข้อที  มีค่าเฉลี  ยน้อยที  สุด คือ 
โรงเรียนมีเสถียรภาพและผู้บริหาร ครู บุคลากร อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้านหลักความรับผิดชอบ ข้อที  มีค่าเฉลี  ยมากที  สุด ได้แก่ 
ผู้บริหารมีความตั  งใจที  จะร่วมแก้ไขป ั ญหาที  เกิดขึ นภายในโรงเรียน ผู้บริหารเคารพในความคิดเห็นที  แตกต่างกันและกล้าที  จะยอมรับผล



 

จากการกระทําของตน บุคลากรในโรงเรียนตระหนักในสิทธิหน้าที  และปฏ ิบ ัติงานเสร็จตามเวลาที  กําหนด และบุคลากรในโรงเรียนยอมรับ
การบรหิารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนข้อที  มีค่าเฉลี  ยน้อยที  สุด คือ ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที  ดีในการปฏ ิบ ัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียน ด้านหลักความคุ้มค่า ข้อที  มีค่าเฉลี  ยมากที  สุด คือ บุคลากรในโรงเรียนได้รับการมอบหมายให้ปฏ ิบ ัติงานตามความรู้ความสามารถ
ของตนเอง ส่วนข้อที  มีค่าเฉลี  ยน้อยที  สุด คือ บุคลากรในโรงเรียนได้รับการนิเทศการปฏ ิบ ัติงานอย่างสมํ  าเสมอ 
 ความคิดเห็นที  มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา จําแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที  เป็นเพศ
ชาย มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื  อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยการใช้หลักความรับผิดชอบมี
ค่าเฉลี  ยมากที  สุด รองลงมา ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า ตามลําดับ 
ผู้ตอบแบบสอบถามที  เป็นเพศหญ ิง มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื  อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
การใช้หลักนิติธรรมมีค่าเฉลี  ยมากที  สุด รองลงมา ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และ
หลักความคุ้มค่า ตามลําดับ 
 จากความคิดเห็นที  มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา จําแนกตามตําแหน่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที  
เป็นผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื  อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยการใช้หลักความรับผิดชอบมีค่าเฉลี  ยมากที  สุด รองลงมา 
ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม ตามลําดับ ผู้ตอบแบบสอบถามที  เป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื  อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า หลัก
ความรับผิดชอบมีค่าเฉลี  ยมากที  สุด รองลงมา ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักนิติธรรม และหลักความโปร่งใส 
ตามลําดับ ผู้ตอบแบบสอบถามที  เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื  อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า หลักความคุ้มค่า มีค่าเฉลี  ยมากที  สุด รองลงมาได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความโปร่งใส ตามลําดับ 

จากความคิดเห็นที  มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที  มีระดับการศึกษาตํ  ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื  อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยการใช้ หลักนิติธรรม มีค่าเฉลี  ยมากที  สุด 
รองลงมา ได้แก่ หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม และหลักความคุ้มค่า ตามลําดับ ผู้ตอบแบบสอบถามที  มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื  อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า หลักความคุ้มค่า  มีค่าเฉลี  ยมากที  สุด รองลงมา ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และหลัก
ความโปร่งใส ตามลําดับ ผู้ตอบแบบสอบถามที  มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื  อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยหลักความรับผิดชอบมีค่าเฉลี  ยมากที  สุด 
รองลงมา ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักนิติธรรม และหลักความโปร่งใส ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 ผลการศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1 สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษา
อุดรธานี เขต 2 มีประเด็นที  น่าสนใจซ ึ  งผู้วิจ ัยนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจ ัย ดังนี  
  ผู้บริหาร กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1 สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีการใช้หลักธรรมาภิบาล โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั  งนี อาจเป็นเพราะสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ร่วมกับคุรุสภาดําเนินโครงการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาประจําการที  มีวุฒ ิปริญญาตรี แต่ไม่มีวุฒ ิทางการบริหารการศึกษาให้ได้รับการศึกษาต่อทางด้านการบริหารการศึกษา
ในระดับที  สูงขึ น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้โอกาสรับรู้แนวคิดใหม่ๆ  ทางการบริหารทําให้มีความเข้าใจในการใช้หลักธรรมาภิบาล เพื  อนําไป
ปรับใช้ในหน่วยงานให้มีระบบการบริหารจัดการตามเจตนารมณ์ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที  ดี พ.ศ. 2542 และ พระราชกฤษฎ ีกาว่าด้วยหลักเกณฑ ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที  ดี พ.ศ. 2546 แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) และแนวทางในการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ที  ต้องการให้การ
บริหารงานราชการ และการบริหารการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที  ดี ต้องเป็นการบริหารราชการเพื  อให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ  ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า เยาวชนและประชาชนได้รับความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั  งมีการประเมินผลสมํ  าเสมอ การบริหารจัดการศึกษาต้องถือผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีเป้ าหมาย
เพื  อพฒันาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และตระหนักว่าธรรมาภิบาลก่อให้เกิดระบบการทํางานที  มี
ประสิทธิภาพทําให้เกิดการเปลี  ยนแปลงอย่างต่อเนื  องสอดคลอ้งกับการปฏ ิรูปการศึกษา ซ ึ  งสอดคล้องกับผลการวิจ ัยของสุวรรณ ทองคํา 
(2544) ที  ได้ศึกษาวิจ ัยเรื  อง สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษาสิงห์บุรี พบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนส่วนใหญ่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจ ัยไพฑ ูรย์ บ ัวชิด (2550) ที  ได้



 

ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั  นพื นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า 
โดยรวมและรายด้าน การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศกึษาขั  นพื  นฐาน อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับผลการวิจ ัยของ 
เฉลิมชัย สมท่า (2547) ได้ศึกษาเรื  อง การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้ปฏ ิบ ัติการสอน 
สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาเลย เขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูผู้ปฏ ิบ ัติการสอน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจ ัยของไพศาล ตั  งสมบูรณ์ (2548) ได้ศึกษาเรื  อง การใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาสมุทรสาคร       ใช้หลักธรร
มาภิบาลในการบริหารงานสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจ ัยของนัยนา เจรญิผล (2552) ได้ศึกษาเรื  อง การ
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี  ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจ ัยของ สุจิตรา มีจํารัส (2550) ได้ศึกษาเรื  อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา อําเภอท่ามะกา สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก สามารถสรุปผลจากการวิจ ัยได้ ดังนี  

1. หลักคุณธรรมมีค่าเฉลี  ยอยู่ในระดับมาก เนื  องจากผู้บริหาร กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1 สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษา
อุดรธานี เขต 2 ได้รับการพัฒนาในเรื  องคุณธรรมมากขึ  น และมีคุณธรรมอยู่ในเกณฑ ์ที  ดี เป็นที  ยอมรับของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ ึ  งจะเห็นได้จากกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ง สายงานบริหารสถานศึกษาต้อง
ผ่านกระบวนการฝึกอบรมอย่างเข้ม ทั  งในเรื  องความรู้ ทักษะกระบวนการบริหาร เข้าค่ายธรรมะ สอดแทรกวินัย คุณธรรมจริยธรรมในคราว
ประชุมประจําเดือน และที  สําคัญรัฐบาลก็ได้มีประกาศวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม และการป้ องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยทุกหน่วยงานต้องเร่งพัฒนาเพื  อปรับให้ภาคราชการทํางานด้วยความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม มีความซ ื  อสัตย์สุจริต ประหยัด ใช้
หลักความรู้หลักเหตุผล เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คณะกรรมการการศึกษาขั  นพื นฐานได้มีการขับเคลื  อนนโยบายคุณธรรม นําความรู้ 
เป็นแรงผลักดันอีกทาง จึงสง่ผลให้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับการวิจ ัยของ ไพศาล ตั  งสมบูรณ์ ที  พบว่าผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมและราย
ด้านมีระดับพฤติกรรมทางคุณธรรมตามระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที  ด ีอยู่ในระดับมาก 

2. หลักความรับผิดชอบมีค่าเฉลี  ยอยู่ในระดับมาก อาจเนื  องจากการปฏ ิบ ัติงานต่างๆ  โดยมีกฎหมาย 
พระราชบัญญ ัติ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ เป็นหลักในการบริหาร แสดงว่า ผู้บริหารมีความตระหนักในหน้าที  
และความรับผิดชอบ มีการกําหนดผู้ร ับผิดชอบชัดเจน เพื  อให้เกิดผลสัมฤทธิ  ต่อภารกิจของรัฐ บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทํางานให้
ความร่วมมือในการทํางานที  ดี ทํางานเป็นทีม มีการปลูกจิตสํานึกให้มีความเอาใจใส่ต่องานทั  งบุคลากรและนักเรียน โดยเน้นให้คํานึงถึง
ผลประโยชน์ที  จะเกิดขึ นแก่ส่วนรวมเป็นหลักและมีจิตใจเสียสละให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน ปฏ ิบ ัติตามกฎระเบียบการทํางาน ตามที  
ได้รับมอบหมายหรือจรรยาบรรณ เพราะเป็นสิ  งที  ต้องปฏ ิบ ัติ จึงส่งผลให้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจ ัยของนัยนา เจริญพล (2552) ที  ศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ด้านหลักความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก 

3. หลักความคุ้มค่า มีค่าเฉลี  ยอยู่ในระดับมาก เนื  องมาจากผู้บริหารไดใ้ห้ความสําคัญในการบริหารจัดการ
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้งบประมาณสอดคล้องกับเป้ าหมายในการพัฒนาเป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ ผลสัมฤทธิ  
ของการจัดการศึกษาเป็นที  พอใจของผู้มีส่วนเกี  ยวข้อง มีการกําหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล มีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุงรักษา   ใช้
และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที  มีผู้อุทิศให้สถานศึกษา และมีอิสระในการจัดการงบประมาณในส่วนที  ตั  งไว้สําหรับสถานศึกษา ตามที  
ได้รับการกําหนดวงเงินและมีอิสระในการบริหารจัดการเกี  ยวกับการพัสดุในส่วนที  อยู่ในการดูแลรับผิดชอบจึงส่งผลให้การใช้หลักธรรมาภิ
บาลดา้นหลักความคุ้มค่าของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจ ัยของสุวรรณ ทองคํา (2544) ที  ได้ศึกษาวิจ ัย เรื  อง สภาพการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาสิงห์บุรี พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ดา้นหลักความคุ้มค่าอยู่ในระดับมาก 

4. หลักนิติธรรม มีค่าเฉลี  ยอยู่ในระดับมาก เนื  องมาจากผู้บริหารทํางานโดยยึดหลักกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ มีการบังคับใช้อย่างเป็นธรรมส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับใหม่ๆ และควรเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนเกี  ยวข้องมีส่วนร่วมในการออก กฎระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบราชการ เป็นที  ยอมรับของ
ทุกฝ ่ ายที  มีส่วนเกี  ยวข้อง เมื  อมีการปฏ ิรูป การศึกษามีการประกาศใช้ระเบียบและกฎหมายที  ส่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าที  ความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารมากขึ น อาท ิพระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที   2) พ.ศ. 2545 มีการกระจายอํานาจ 
และกําหนดให้โรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล ในการนี จึงมีความจําเป็นที  ผู้บริหารจะต้องรับรู้ ติดตาม ข้อมูลทางกฎหมายเพื  อนํามาสู่การ
ปฏ ิบ ัติของบุคลากรในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องผู้บริหารต้องมีสมรรถนะ และความรู้ทางด้านกฎหมาย สอดคล้องกับแนวคิดของ



 

สํานักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ที  ว่าการตัดสินตามกฎจะต้องเป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ซ ึ  งมีความเป็นประชาธิปไตย เป็นที  
ยอมรับของสังคม 

5. หลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี  ยอยู่ในระดับมาก เนื  องมาจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญ ัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เพื  อรองรับการปฏ ิรูปการศึกษานําหลักการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ  น กําหนดให้หน่วยงานและสถานศึกษามีการ
บริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการทุกระดับ ตั  งแต่ระดับชาติ สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษา ลงมาถึงระดับโรงเรียน และที  สําคัญโรงเรียนบริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีหลักการสําคัญที  มุ่งเน้น คือ การกระจายอํานาจ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการศึกษา 
ส่งผลให้ผู้บริหารได้ปรับพฤติกรรมการบริหาร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ร่วมวางแผน 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินงาน ร่วมชื  นชมในผลงาน จึงส่งผลให้การใช้หลัก ธรรมาภิบาล ด้านหลักการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก เพราะผู้
มีส่วนเกี  ยวข้องทุกฝ ่ ายมีส่วนร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ วางแผน ร่วมกันปฏ ิบ ัติอย่างจริงจ ัง โดยทุกคนปฏ ิบ ัติตามหน้าที  ของตน ซ ึ  งสอดคล้องกับ
ผลการวิจ ัยของ มาเซลลา (Marcella) เรื  อง โครงสร้างคณะผู้บริหารโรงเรียนของเขตการศึกษา Morongo กลุ่มตัวอย่างของคณะผู้บริหารโรงเรียนใน
เมือง San Bernardino มลรัฐแคลิฟอร์เนียใต้ ที  พบว่า ในการดึงคณะบรหิารโรงเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลที  จะเกิดกับนักเรียน ผู้มีส่วนเกี  ยวข้อง 
มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที  ในการบริหารโรงเรียนของตนมากกว่าคณะทํางานในอดีต นี  คือการเปลี  ยนแปลงที  เกิดขึ  นกับการศึกษาข้อมูลได้
เปรียบเทียบให้เห็นว่า ไม่ว่าจะใช้ลักษณะพิเศษอันใดในหลักธรรมาภิบาลก็จะส่งผลเหมือนกัน คือ ทําให้การทํางานภายใต้เงื  อนไขต่างๆ ตามหลักธรร
มาภิบาลประสบความสําเร็จอย่างชัดเจน โดยยึดความต้องการของนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ทําให้ระดับความสําเร็จในการบริหารงานสูงมากขึ  น ทําให้
การทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ และนําไปสู่ความสําเร็จของการบริหารการศึกษาที  ดีขึ นต่อไป 

6. หลักความโปร่งใส มีค่าเฉลี  ยอยู่ในระดับมาก เนื  องมาจากสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้
กําหนดให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดจัดวางระบบควบคุมภายในที  เข้มแข็ง มีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที   สร้าง
เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับสํานักงานเขตพื นที  การศึกษา มีการกําหนดปฏ ิทินออกติดตามตรวจสอบ และ
รายงานผลอย่างเป็นระบบทําให้โรงเรียนไม่ปิดบังข้อมูลต่างๆ มีการเปิดเผยต่อผู้มีส่วนเกี  ยวข้อง และมีระบบการตรวจสอบที  ชัดเจน 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของสถานศกึษาได้สร้างความไว้วางใจซ ึ  งกันและกัน มาตรฐานการศึกษาขั  นพื  นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
กําหนดให้สถานศึกษามีระบบและกลไกตรวจสอบการปฏ ิบ ัติงานตามแผน และการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษา มีระบบการตรวจสอบ
ภายในที  ชัดเจนและโปร่งใส จึงส่งผลให้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความโปร่งใส ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับ งานวิจ ัยของประยงค์ โคกแดง และคณะ ได้ศึกษาเรื  อง หลักธรรมาภิบาลในครอบครัวตามตัวบ่งชี  ทั  ง 6 ด้าน พบว่า ให้
ความสําคัญเกี  ยวกับหลักความโปร่งใสอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1 สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษา
อุดรธานี เขต 2 พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารถานศึกษาอยู่ในระดับมากทั  งโดยรวมและรายด้านเพื  อให้การวิจ ัยนี เป็นแนว
ทางการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ในระดับที  สูงขึ น จึงมีข้อเสนอแนะจากผลการวิจ ัย ดังนี  
 ข้อเสนอแนะทั  วไป 

1. ผู้บริหารสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาควรจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมหรือเสริมสร้างธรรมาภิบาล เช่น การประกวด 
และมอบรางวัลแก่สถานศึกษาที  มีการใช้หลักธรรมาภิบาลดีเด่น หรือผู้บริหารที  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลดีเด่น เพื  อเป็นการสร้าง
ขวัญและกําลังใจในการปฏ ิบ ัติงานและควรเพิ  มบทบาทหน้าที  ของคณะกรรมการสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ  นร่วมบริหาร
จัดการสถานศึกษาให้มากยิ งขึ น เพื  อสร้างความเข้มแข็ง สร้างศรัทธาแก่สถานศึกษา 

2. ผู้บริหารควรส่งครูไปอบรมเกี  ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทางการศึกษา หรือจัดอบรมภายใน
สถานศึกษา ผู้บริหารและครูควรได้รับการพัฒนาโดยการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมจากสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษา อย่างน้อย ปีละ 2 
ครั  ง สถานศึกษาควรแต่งตั  งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื  อร่วมกันตรวจสอบการทํางานของ
สถานศึกษา และรายงานให้ผู้เกี  ยวข้องทราบเป็นประจําทุกปี ผู้บริหารควรมีการปฐมนิเทศแจ้งภารกิจ ขอบข่ายหน้าที  ในการปฏ ิบ ัติงานแก่
ครูทุกครั  งที  มีการมอบหมายงาน เพื  อให้ครูมีจิตสํานึกในการปฏ ิบ ัติหน้าที  ด้วยความรับผิดชอบ ผู้บริหารควรจัดการประชุมเพื  อให้ผู้มีส่วน
เกี  ยวข้องได้มี ส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ และร่วมแก้ป ั ญหาของสถานศึกษาภาคเรียนละ 2 ครั  ง ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกันประหยัดนํ า ประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน และควรมีการดําเนินการพัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาลทั  ง 6 หลัก ควบคู่ก ันไปกับการ
บรหิารงานทุกด้านของสถานศึกษา 
 ข้อเสนอแนะเพื อการวิจ ัยครั  งต่อไป 

 . ควรศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที  ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏ ิบ ัติงานของครูในสถานศึกษา 
 . ควรศึกษาเกี  ยวกับป ั จจัยที  ส่งผลต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลที  มีประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 



 

 . ควรมีการศึกษาวิจ ัยเชิงคุณภาพ การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั  นพื  นฐาน สังกัดเขตพื นที  
การศึกษาอุดรธานี 

 . ควรมีการศึกษาวิจ ัยการใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการขององค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐอื  นๆ ในสังกัด
จังหวัดอุดรธานี 

 . ควรศกึษาวิจ ัยเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในสังกัด
จังหวัดอุดรธานี 
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