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บทคัดย่อ 
 การวิจ ัยครั  งนี  มีความมุ่งหมายเพื  อศึกษา การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ ผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา และครูผู้ทําการสอนใน
โรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดอุดรธานี ที จ ัดการศึกษาช่วงชั  นที  3-4 จํานวน 152 คน เครื  องมือที ใช้ในการวิจ ัยเป็นแบบสอบถาม
เกี ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี สถิติที ใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ ค่าความถี  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ย 
และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า 
 การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื  อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี ยจากมากไปหาน้อย ดังนี  หลักความ
รับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม และหลักความโปร่งใส ตามลําดับ 
 
Abstract 

The purpose of this study was to investigate the good governance application of administrators in schools under 
Udonthani Provincial Administrative Organization. The samples consisted of 152 persons including directors, vice-directors, and 
teachers in the same district. The instrument employed in this study was questionnaire regarding application of good governance 
in school administration. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation 

The findings revealed as follows: Holistically, the application of good governance in the school administration under 
Udonthani Provincial Administration Organization was at a high level. When each aspect was investigated, it was found that all 
aspects were at a high level. Moreover, when considered mean of aspects, were from high to low: responsibility, rule of law, 
effectiveness, moral principle, participation, and transparency, respectively. 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 สังคมไทยในอดีตมีการเปลี  ยนแปลงทั  งทางด้านการเมืองด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ที  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
การพัฒนาด้านต่างๆ เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้อย่างกว้างขวาง ในวงการศึกษามีการปรับเปลี  ยนครั  งยิ งใหญ่ คือ มีการ
ปฏ ิรูปการศึกษา มีกฎหมายการศึกษาเกิดขึ นเป็นครั  งแรก ได้แก่ พระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส่งผลทําให้การจัดการศึกษาต้องมี
การปรับเปลี  ยนกระบวนการเรียนการสอนครั  งยิ งใหญ่ ซ ึ  งครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี  ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้องศึกษาทํา
ความเข้าใจกับการเปลี  ยนแปลงการบริหารงานในหน่วยงานทางการศึกษาตามแนวการปฏ ิรูปการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน
ราชการเพื  อรองรับการกระจายอํานาจการบริหารงานทั  ง 4 ด้าน คือ วิชาการงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั  วไป ที  กระจาย
ไปยังเขตพื นที  การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง และตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญ ัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 กําหนดให้สถานศึกษาที  จัดการศึกษาขั  นพื  นฐานเฉพาะที  เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื  อให้
สถานศึกษามีความเป็นอิสระ คล่องตัว สามารถบรหิารและจัดการศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตามหลักการกระจายอํานาจ 
และการบริหารที  ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) โดยมุ่งให้การบริหารจัดการเบ็ดเสร็จที  สถานศึกษา เพื  อให้การจัด
การศึกษาเป็นไปเพื  อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที  สมบูรณ์ ทั  งร่างกาย จิตใจ สติป ั ญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื  นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 6-7) 
 ในช่วงเวลา    ปีที  ผ่านมา มีการเปลี  ยนแปลงทั  งด้านการเมืองการพัฒนาประชาธิปไตยที  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
การพัฒนาด้านต่างๆ เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน มีการนําเทคโนโลยีมาใช้อย่างมากมายในวงการศึกษา มีการปรับเปลี  ยนครั  งยิ งใหญ่ คือ มีการ
ปฏ ิรูปการศึกษามีกฎหมายการศึกษาเกิดขึ นเป็นครั  งแรก ไดแ้ก่ พระราชบญัญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.      อันส่งผลให้การจัด



 

การศึกษาต้องทําตามกฎหมาย ตอ้งมีการปรับเปลี  ยนทั  งกระบวนการเรียนการสอนครั  งใหญ่ ซ ึ  งทําให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้
เสียกับการศึกษาต้องศึกษาทําความเข้าใจ ซ ึ  งเกิดความสับสนอยู่พอสมควร รวมทั  งประกอบกับป ั ญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจของสังคมไทย
ตั  งแต่ พ.ศ.      ทําให้วิถีชีวิตของประชาชนต้องเปลี  ยนไปสังคมเสื  อมศรัทธาในภาครัฐ ทั  งในเรื  องการบริหารและการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในวงการการศึกษาของไทยผู้ปกครองนักเรียนเรียกร้องสิทธิ เกิดวิกฤตศรัทธาต่อโรงเรียน มีป ั ญหาสังคม ป ั ญหายาเสพติด ป ั ญหา
พฤติกรรมที  เบี  ยงเบนก้าวร้าวมีมากขึ น การศึกษาแห่งชาติฉบับที     จึง เน้น “คน” เป็นจุดหมายหลักของการพัฒนาหรือกล่าวอีกนัยหนึ  งว่า 
“การพัฒนาเพื  อคนโดยอาศัยคน” หมายความว่าในการพัฒนาคนต้องพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพให้เป็นคนที  มีความรูม้ีสุขภาพอนามัยและ
จิตใจที  ดีงาม อันจะทําให้ประเทศ มีประชากรที   มีคุณภาพสามารถพฒันาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ ง ดังนั  น จึงกล่าวไดว่้า 
การศึกษาเป็นหัวใจสําคญัเป็นนกระบวนการที  ช่วยให้คนไดพ้ัฒนาตนเองตลอดชีวิต ให้สามารถดํารงชีพ และประกอบอาชีพได้อย่างมี
ความสุข รูเ้ท่าทันการเปลี  ยนแปลงรวมทั  งเป็นพลังสําคัญอันยิ งใหญ่ในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจรญิก้าวหน้า และยั  งยืนทัดเทียม
กับนานาประเทศได   
 ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที  เป็นผู้บริหารงานโรงเรียนซ ึ  งเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที  เป็นผู้บ ังคับบัญชาของข้าราชการ 
รวมทั  งการจัดทํานิติกรรมสัญญาในนามสถานศึกษาและเป็นผู้มีอํานาจในการตัดสินใจในการดําเนินกิจการสถานศกึษา ซ ึ  งต้องยึดหลัก
คุณธรรม หลักนิติธรรมในการปฏ ิบ ัติงาน เพื  อให้ผู้ ร่วมงานเชื  อถือและยอมรับจากการที  รัฐกําหนดให้มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการมีการปรับเปลี  ยนบทบาทภารกิจวิธีการบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมีการนําระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที  ดี 
(Good Governance) มาเป็นแนวทางในการ ดําเนินงานเพื  อให้ทั  งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที  ดี (Good Governance) หรือ “ธรรมาภิบาล” นับเป็นมิติของกระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารงาน
ภาครัฐ ซ ึ  งมอีงค์ประกอบที  สําคัญคือ การเน้นบทบาทของผู้บริหารงานภาครัฐในฐานะที  เป็นผู้ให้บริการที  มีคุณภาพสูง ตามที  ประชาชนที  
ต้องการสนับสนุนให้เกิดความเป็นอิสระในการบริหารงานแต่ละระดับมากขึ น การบริหารงานอย่างโปร่งใสมีคุณภาพด้วยระบบ “ธรรมาภิ
บาล” จึงเป็นหัวใจสําคัญยิ งของทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชน ที  อาศัยการปรับตัวและความพร้อมของประชาชน ผู้บริหาร
ในทุกระดับ (ไชยวัฒน์ คําชู และคณะ. 2545: 25) “ธรรมาภิบาล” เป็นหลักคิดในการบริหารองค์กร เพื  อประกันการฉ้อราษฎรบ์ ังหลวงและเรื  องความไม่
มีประสิทธิภาพ (เกษม วัฒนชัย. 2546: 8) นอกจากการบริหารและการจัดการศึกษาตามอํานาจหน้าที  เพื  อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียน รัฐบาลได้มีการปฏ ิรูประบบราชการ เพื  อบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจในการบริการภาครัฐ 
 สํานักนายกรัฐมนตรี จึงออกระเบียบว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที  ดี พ.ศ. 2542 ขึ น เพื  อให้ทุก
กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการถือปฏ ิบ ัติ การบริหารจัดการสถานศึกษาซ ึ  งมีหน้าที  ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนและในฐานะที  
เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงต้องนําหลักการ “ธรรมาภิบาล” 
 สําหรับการบริหารจัดการของสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบคุคลสําคัญในการกําหนดบทบาทของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื  อรองรับการเปลี  ยนแปลงใหม่ๆ  ในการปฏ ิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ผู้บริหารต้องมี
การเปลี  ยนแปลงจากระบบเดิมโดย ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความเป็นผู้นํามีการทํางานที  มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เพราะการที  
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นําร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูที  ใช้กระบวนการทางการ บริหารเพื  อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ซ ึ  งหมายรวมถึงการบริหารทรัพยากรต่างๆ เพื  อการศึกษาให้เกิด ผลผลิตทางการศึกษาตามที  ประเทศต้องการ หน้าที  หลักของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามพระราชบัญญ ัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 กําหนดไว้ ดังนี  1) บริหารกิจการของ
สถานศึกษา หรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการและสถานศึกษา หรือส่วนราชการ รวมทั  ง
นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ 2) ประสานการระดมทรัพยากรเพื  อการศึกษารวมทั  งควบคุมดูแลบุคลากร
การเงิน การพัสดุ สถานที   และทรัพย์สินอื  นๆ ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับของราชการ 
3) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั  วไป รวมทั  งการทํานิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษา หรือส่วนราชการ
ตามวงเงินงบประมาณที  สถานศึกษาหรือส่วนราชการได้ รับตามที  ได้รับมอบหมาย 4) จ ัดทํารายงานประจําปีเกี  ยวกับกิจการของ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการเพื  อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื  นที  การศึกษา 5) อํานาจหน้าที  ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒ ิบ ัตรของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที  คณะกรรมการสถานศึกษาขั  นพื  นฐานกําหนด และ 6) ปฏ ิบ ัติงานตามที  ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการสถานศึกษาขั  นพื  นฐาน 
และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื นที  การศึกษา รวมทั  งงานอื  นที  กระทรวงมอบหมาย (มีเดียอินเทลลิเจนช์เทคโนโลยี. 2546: 48-49) 
ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นําการบริหารจะต้องปฏ ิบ ัติตนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและตามขอบเขต
ของการปฏ ิบ ัติหน้าที  ของสถานศึกษาขั  นพื นฐานที  เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื  นที  การศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีหน้าที  หลักในการส่งเสริม
ประสิทธิภาพในส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการของสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาหรือสถานศึกษาขั  นพื  นฐาน โดยการนําหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที  ดีหรือหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน 
 การบริหารโรงเรียนในป ั จจุบ ัน พบว่า มีป ั ญหาที  เกิดจากการบริหารงานผิดพลาดไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราชการ บ่อยครั  งที  
เกิดความเสียหายต่อองค์กรราชการตัวบุคคลมีเรื  องราวร้องเรียนฟ้ อง ร้องขอความเป็นธรรมมีคดีความที  ต้องสืบสวนเป็นจํานวนมาก สร้าง



 

ความขดัแย้งในองค์กร ซ ึ  งทําให้การปฏ ิบ ัติงานไม่ประสบความสําเร็จตามเป้ าหมายบรรยากาศในองค์กรเสียไปจากป ั ญหาที  เกิดขึ นดังกล่าว
โรงเรียน จึงได้นําเอาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที  ดี พ.ศ. 2542 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศทั  วไป เล่ม 116 ตอนที   63 ลง วันที   10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 มาใช้ในการบริหารงาน 
 ในป ั จจุบ ัน พบว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาที  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จํานวน 8 โรงเรียน ยังมิไดก้ําหนดแผนงาน
และโครงการเพื  อรองรับหรือปฏ ิบ ัติตามระเบียบดังกล่าวอย่างจริงจ ัง และยังมีข้อบกพร่องในเรื  อง นิติธรรม คุณธรรม การบริหารงานไม่
โปร่งใส ไมส่ามารถประสานความร่วมมือที  ดีให้เกิดขึ นในระบบโรงเรียนมีป ั ญหาเกิดขึ นจากการบริหารที  ผิดพลาดไม่ก่อ ใหเ้กิดประโยชน์แก่
ราชการมีป ั ญหาความขัดแย้ง การร้องเรียน ฟ้ องร้อง การกล่าวโทษซ ึ  งกันและกันในหมู่ครูดว้ยกันเอง ครูกับผู้บริหาร ครูกับนักเรียน หรือ
แม้แต่ครูกับผูป้กครองมีเหตุการณ์เกิดขึ นจํานวนมากซ ึ  งบางเรื  องหากปล่อยทิ  งไวค้งไม่เป็นผลดีต่อการบริหารการศึกษา เกิดความเสียหาย
ให้แก่ราชการ จึงเป็นการส่งผลให้ผลการศึกษาของนักเรียนอยู่ในลําดับที  ตํ  ากว่าจังหวัดอื  นๆ จากความเป็นมาและสภาพป ั ญหาที  เกิดขึ น
ดังกล่าวข้างต้น ถา้หากผูบ้ริหารสถานศึกษาไดใ้ช้ “หลักธรรมาภิบาล” หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที  ดีทั  ง   ประการ มาดําเนินการ
ปฏ ิบ ัติอย่าง จริงจ ังในการดําเนินงานด้านต่างๆ แล้วภายในโรงเรียนน่าจะก่อให้เกิดความสําเร็จมีประสิทธภิาพ สามารถที  จะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไดด้ียิ  งขึ น ผู้ศึกษาจึงสนใจที  จะศึกษาว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้นําหลักธรรมาภิบาลมา
ใชใ้นการบริหารโรงเรียนหรือไม ่
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื  อศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที  ใช้ในการวิจ ัยครั  งนี  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และครูจากทุกโรงเรียน ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2552 รวมทั  งสิ น 189 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างที  ใช้ในการวิจ ัยครั  งนี  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 16 คน และครูผู้ทําการสอนทั  ง 
8 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2552 จํานวน 158 คน รวมทั  งสิ น 174 คน จากการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้ตารางของเครซ ี  และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970) โดยแบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 16 คน ข้าราชการครู จํานวน 158 คน 
 
การสร้างเครื องมือที ใช้ในการวิจัย 
 เครื  องมือที  ใช้ในการวิจ ัยครั  งนี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี  ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ซ ึ  งผู้วิจ ัยสร้างขึ นเองจากการศึกษาเอกสารและงานวิจ ัยที  เกี  ยวข้องและสร้างตามความมุ่งหมาย กรอบแนวคิดในการวิจ ัยที  ได้กําหนดไว้แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที  1 เป็นแบบสอบถามเกี  ยวกบัสภาพข้อมูลทั  วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ ึ  งเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
ประกอบด้วยระดับการศึกษา ตําแหน่ง ประสบการณ์ในการทํางาน 
 ตอนที  2 เป็นแบบสอบถามเกี  ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ระดับมากที  สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที  สุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมาก เมื  อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี  ยจากมากไปหาน้อย ดังนี  หลักความรับผิดชอบ 
หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม และหลักความโปร่งใส 
 
 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มีประเด็นที  น่าสนใจซ ึ  ง
ผู้วิจ ัยนํามาอภิปรายผลตามความมุ่งหมายของการวิจ ัย ดังนี  



 

 สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มีการใช้หลักธรรมาภิบาล โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั  งนี 
อาจเป็นเพราะสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับคุรุสภาดําเนินโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาประจําการที  มี
วุฒ ิปริญญาตร ีแต่ไม่มีวุฒ ิการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาต่อทางด้านการบริหารการศึกษาในระดับที  สูงขึ  น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้โอกาส
รับรู้แนวคิดใหม่ๆ  ทางการบริหารทําใหม้ีความเข้าใจในการใช้หลักธรรมาภิบาล เพื  อที  จะนําไปปรับใช้ในหน่วยงานให้มีระบบการบริหาร
จัดการตามเจตนารมณ์ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที  ดี พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎ ีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที  ด ีพ.ศ. 2546 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 และ 
พ.ศ. 2550) และแนวทางในการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการที  ต้องการให้การบริหารงานราชการและการบริหารการศึกษา
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที  ดีต้องเป็นการบริหารราชการ เพื  อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ  ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า เยาวชนและประชาชนได้รับความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั  งมี
การประเมินผลสมํ  าเสมอ การบริหารจัดการศึกษาต้องถือผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีเป้ าหมายเพื  อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข และตระหนักว่าธรรมาภิบาลก่อให้เกิดระบบการทํางานที  มีประสิทธิภาพทําให้เกิดการเปลี  ยนแปลงอย่างต่อเนื  อง
สอดคล้องกับการปฏ ิรูปการศึกษา ซ ึ  งสอดคล้องกับผลการวิจ ัยของสุวรรณ ทองคํา ที  ได้ศึกษาค้นคว้าวิจ ัยเรื  อง สภาพการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาสิงห์บุรี พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
โ ด ย ร ว ม แ ล ะ ร า ย ด้ า น อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ผ ล ก า ร วิ จ ั ย ข อ ง  สุ จิ ต ร า  มี จํ า รั ส  ศึ ก ษ า เ รื  อ ง  
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อําเภอท่ามะกา สังกัดสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เขต 2 
พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก สามารถสรุปผลจากการ
วิจ ัยได้ ดังนี  
  1. หลักคุณธรรมมีค่าเฉลี  ยอยู่ในระดบัมาก อาจเนื  องจากผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
ได้รับการพัฒนาในเรื  องคุณธรรมมากขึ  นและมีคุณธรรมอยู่ในเกณฑ ์ที  ดี เป็นที  ยอมรับของคณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซ ึ  งจะเห็นได้จากกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรเขา้สู่ตําแหน่ง สายงานบริหารสถานศึกษาต้องผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรมอย่างเข้ม ทั  งในเรื  องความรู้ ทักษะกระบวนการบริหาร เข้าค่ายธรรมะ สอดแทรกวินัย คุณธรรมจริยธรรมในคราวประชุม
ประจําเดือนและที  สําคัญรัฐบาลก็ได้มีประกาศวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้ องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ โดยทุกหน่วยงานต้องเร่งพัฒนาเพื  อปรับให้ภาคราชการทํางานด้วยความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม มีความซ ื  อสัตย์สุจริต
ประหยัด ใช้หลักความรู้หลักเหตุผล เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล คณะกรรมการการศึกษาขั  นพื นฐาน ได้มีการขับเคลื  อนนโยบายคุณธรรม
นําความรู้เป็นแรงผลักดันอีกทาง จึงส่งผลให้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับการวิจ ัยของ ไพศาล  ตั  งสมบูรณ์ ที  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาสมุทรสาคร โดยรวม
และรายด้านมีระดบัพฤติกรรมทางคุณธรรมตามระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที  ดี อยู่ในระดับมาก 
  2. หลักความรับผิดชอบมีค่าเฉลี  ยอยู่ในระดับมาก อาจเนื  องจากการปฏ ิบ ัติงานต่างๆ โดยมีกฎหมายพระราชบัญญ ัติ
ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณเป็นหลักในการบริหาร พบว่า ผู้บริหารมีความตระหนักในหน้าที  และความรับผิดชอบ มี
การกําหนดผู้ร ับผิดชอบชัดเจน เพื  อให้เกิดผลสัมฤทธิ  ต่อภารกิจของรัฐ บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทํางาน ให้ความร่วมมือในการ
ทํางานที  ดี ทํางานเป็นทีม มีการปลูกจิตสํานึกให้มีความเอาใจใส่ต่องานทั  งบุคลากรและนักเรียน โดยเน้นให้คํานึงถึงผลประโยชน์ที  จะ
เกิดขึ นแก่ส่วนรวมเป็นหลัก และมีจิตใจ เสียสละ ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน ปฏ ิบ ัติตามกฎระเบียบการทํางาน ตามที  ได้รับมอบหมาย 
หรือจรรยาบรรณเพราะเป็นสิ  งที  ต้องปฏ ิบ ัติ ส่งผลให้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความรับผิดชอบ ของผู้บริหารสถานศึกษา
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจ ัยของนัยนา เจริญพล ที  ศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ด้านหลักความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก 
  3. หลักความคุ้มค่า มีค่าเฉลี  ยอยู่ในระดับมาก เนื  องมาจากผู้บริหารได้ให้ความสําคัญในการบริหารจัดการงบประมาณ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้งบประมาณสอดคล้องกับเป้ าหมายในการพัฒนาเป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ ผลสัมฤทธิ  ของการจัด
การศึกษาเป็นที  พอใจของผู้มีส่วนเกี  ยวข้อง มีการกําหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล มีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที  มีผู้อุทิศให้สถานศึกษา และมีอิสระในการจัดการงบประมาณในส่วนที  ตั  งไว้สําหรับสถานศึกษา ตามที  ได้รับการ
กําหนดวงเงินและมีอิสระในการบริหารจัดการเกี  ยวกับการพัสดุในส่วนที  อยู่ในการดูแลรับผิดชอบ จึงส่งผลให้การใช้หลักธรรมาภิบาลด้าน
หลักความคุ้มค่าของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจ ัยของสุวรรณ ทองคํา ที  ได้ศึกษาวิจ ัย เรื  องสภาพการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาสิงห์บุรี พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่มีการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลด้านหลักความคุ้มค่าอยู่ในระดับมาก 
  4. หลักนิติธรรม มีค่าเฉลี  ยอยู่ในระดับมาก เนื  องมาจากผู้บริหาร บริหารงานโดยยึดหลักกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ มีการบังคับใช้อย่างเป็นธรรมส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคบัใหม่ๆ และควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี  ยวข้องมีส่วนร่วมในการออก กฎระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบราชการ เป็นที  ยอมรับของทุก



 

ฝ ่ ายที  มีส่วนเกี  ยวข้อง เมื  อมีการปฏ ิรูปการศึกษามีการประกาศใช้ระเบียบและกฎหมายที  ส่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าที  ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารมากขึ น อาทิ พระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที   2) พ.ศ. 2545 มีการกระจายอํานาจและ
กําหนดให้โรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล ในการนี จึงมีความจําเป็นที  ผู้บริหารจะต้องรับรู้ ติดตาม ข้อมูลทางกฎหมายเพื  อนํามาสู่การปฏ ิบ ัติ
ของบุคลากรในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องผู้บริหารต้องมีสมรรถนะ และความรู้ทางด้านกฎหมาย สอดคล้องกับแนวคิดของสํานักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ที  ว่าการตัดสินตามกฎจะต้องเป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ซ ึ  งมีความเป็นประชาธิปไตยเป็นที  ยอมรับของ
สังคม 
  5. หลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี  ยอยู่ในระดับมากเนื  องมาจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญ ัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เพื  อรองรับการปฏ ิรูปการศึกษานําหลักการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ น กําหนดให้หน่วยงานและ
สถานศึกษามีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการทุกระดับ ตั  งแต่ระดับชาติ สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษา ลงมาถึงระดับโรงเรียน 
และที  สําคัญโรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีหลักการสําคัญที  มุ่งเน้นคือการกระจายอํานาจ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้ผู้บริหารได้ปรับพฤติกรรมการบริหาร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนได้
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินงาน ร่วมชื  นชมในผลงาน จึงส่งผลให้การใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านหลักการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก เพราะผู้มีส่วนเกี  ยวข้องทุกฝ ่ ายมีส่วนร่วมกันกําหนด วิส ัยทัศน์ วางแผนและร่วมกันปฏ ิบ ัติอย่าง
จริงจ ัง โดยทุกคนปฏ ิบ ัติตามหน้าที  ของตน ซ ึ  งสอดคล้องกับผลการวิจ ัยของ มาเซลลา (Marcella) เรื  องโครงสร้างคณะผู้บริหารโรงเรียนของ
เขตการศึกษา Morongo กลุ่มตัวอย่างของคณะผู้บริหารโรงเรียนในเมือง San Bernardino มลรัฐแคลิฟอร์เนียใต้ ที  พบว่า ในการดึงคณะ
บริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลที  จะเกิดกับนักเรียน ผู้มีส่วนเกี  ยวข้อง มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที  ในการบริหารโรงเรียนของ
ตนมากกว่าคณะทํางานในอดีต นี  คือการเปลี  ยนแปลงที  เกิดขึ นกับการศึกษาข้อมูลได้เปรียบเทียบให้เห็นว่า ไม่ว่าจะใช้ลักษณะพิเศษอันใด
ในหลักธรรมาภิบาลก็จะส่งผลเหมือนกัน คือทําให้การทํางานภายใต้เงื  อนไขต่าง ๆ ตามหลักธรรมาภิบาลประสบความสําเร็จอย่างชัดเจน 
โดยยึดความต้องการของนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ทําให้ระดับความสําเร็จในการบริหารงานสูงมากขึ  น ทําให้การทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ 
และนําไปสู่ความสําเร็จของการบริหารการศึกษาที  ดีขึ นต่อไป 
  6. หลักความโปร่งใส มีค่าเฉลี  ยอยู่ในระดับมาก เนื  องมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุดรธานีได้กําหนดให้โรงเรียนทุก
โรงเรียนในสังกัดจัดวางระบบควบคุมภายในที  เข้มแข็งมีการกําหนดปฏ ิทินออกติดตามตรวจสอบ และรายงานผลอย่างเป็นระบบทําให้
โรงเรียนไม่ปิดบังข้อมูลต่างๆ มีการเปิดเผยต่อผู้มีส่วนเกี  ยวข้อง และมีระบบการตรวจสอบที  ชัดเจน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของ
สถานศึกษาได้สร้างความไว้วางใจซ ึ  งกันและกัน มาตรฐานการศึกษาขั  นพื  นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให้สถานศึกษามีระบบและ
กลไกตรวจสอบการปฏ ิบ ัติงานตามแผนและการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษา มีระบบการตรวจสอบภายในที  ชัดเจนและโปร่งใส จึงส่งผลให้
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความโปร่งใส ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจ ัยของประยงค์ 
โคกแดงและคณะ ได้ศกึษาเรื  องหลักธรรมาภิบาลในครอบครัวตามตัวบ่งชี  ทั  ง 6 ด้าน พบว่า ให้ความสําคัญเกี  ยวกับหลักความโปร่งใสอยู่ใน
ระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พบว่า การใช้หลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บรหิารอยู่ในระดับมาก ทั  งโดยรวมและรายด้าน เพื  อให้การวิจ ัยนี เป็นแนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในระดับที  สูงขึ น จึงมีข้อเสนอแนะจากผลการวิจ ัย ดังนี  
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1. สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ควรจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมหรือเสริมสร้างธรรมาภิบาล เช่น การ
ประกวด และมอบรางวัลแก่สถานศึกษาที   มีการใช้หลักธรรมาภิบาล ดีเด่น หรือผู้บริหารที  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลดีเด่น เพื  อเป็นการ
สร้างขวัญและกําลังใจในการปฏ ิบ ัติงานและควรเพิ มบทบาทหน้าที  ของคณะกรรมการสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ  นร่วม
บริหารจัดการสถานศึกษาให้มากยิ งขึ น เพื  อสร้างความเข้มแข็ง สร้างศรัทธาแก่สถานศึกษา 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งครูไปอบรมเกี  ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทางการศึกษา หรือจัดอบรม
ภายในสถานศึกษา ผู้บริหารและครูควรได้รับการพัฒนาโดยการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมจากสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษา อย่างน้อย 
ปีละ 2 - 3 ครั  ง สถานศึกษาควรแต่งตั  งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื  อที  จะร่วมกันตรวจสอบการ
ทํางานของสถานศึกษา และรายงานให้ผู้ที  มีส่วนเกี  ยวข้องทราบเป็นประจําทุกปี ผู้บริหารควรให้การปฐมนิเทศแจ้งภารกิจ ขอบข่ายหน้าที  
ในการปฏ ิบ ัติงานแก่ครูทุกครั  งที  มีการมอบหมายงาน เพื  อให้ครูมีจิตสํานึกในการปฏ ิบ ัติหน้าที  ด้วยความรับผิดชอบ ผู้บริหารควรจัดการ
ประชุมเพื  อให้ผู้มีส่วนเกี  ยวข้องได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ และร่วมแก้ป ั ญหาของสถานศึกษาภาคเรียนละ 2 ครั  ง ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาร่วมกันประหยัดนํ า ประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน และควรมีการดําเนินการพัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาล ทั  ง 6 
หลักควบคู่ก ันไปกับการบริหารงานทุกๆ ด้านของสถานศึกษา 



 

 ข้อเสนอแนะในการทําวิจ ัยครั  งต่อไป 
  1. ควรศึกษาการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลที  ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏ ิบ ัติ งานของครูในสถานศึกษา 
  2. ควรศึกษาเกี  ยวกับป ั จจัยที  จะส่งผลต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลที  มีประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
  3. ควรมีการศึกษาวิจ ัยเชิงคุณภาพเรื  องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถาน ศึกษาขั  นพื  นฐาน สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานี 
  4. ควรมีการศึกษาค้นคว้าวิจ ัยการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการขององค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐอื  นๆ ใน
จังหวัดอุดรธานี 
  5. ควรศึกษาวิจ ัยเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุดรธานี 
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