125
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 65 เมษายน – มิถุนายน 2560

หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
GOOD GOVERNANCE AFFECTING PERSONNEL ADMINISTRATION OF PRIVATE
SCHOOL ADMINISTRATORS IN ROIET PROVINCE
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การวิจัยครั้งนีม้ คี วามมุง่ หมายเพื่อ 1) ศึกษาการปฏิบัตติ ามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของครู และ 2) สร้างสมการพยากรณ์การบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่ มตัวอย่างคือ ครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ดจานวน 284 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติการถดถอยพหุคูณแบบลาดับขั้นตอน
(Stepwise Multiple Regression)
ผลการวิจัยพบว่า
1. การปฏิบัตติ ามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีการปฏิบัตอิ ยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละหลักย่อยพบว่าทุกหลักมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
ดังนี้ หลักความเสมอภาค หลักความรับผิดชอบ หลักนิตธิ รรม หลักการตอบสนอง หลักประสิทธิผล หลักมุ่งเน้นฉันทามติ หลัก
ประสิทธิภาพ หลักความโปร่งใส หลักการกระจายอานาจ และหลักการมีส่วนร่วม
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดั บมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ การวางแผนจัด
บุคลากรเข้าปฏิบัติงาน การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธารงรักษาบุคลากร การรักษาระเบียบวินัย และการประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ าน ตามลาดับ
2. การสร้างสมการพยากรณ์การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า
หลักมุ่งฉันทามติ (X10)เป็นตัวแปรพยากรณ์การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดีที่สุด
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .85 และมีอานาจการพยากรณ์เท่ากับ
ร้อยละ 71.50 เมื่อ เพิ่ม ตัวแปรพยากรณ์ หลักนิติธรรม (X8) หลัก การตอบสนอง (X3) หลัก ความโปร่ง ใส (X5) หลักภาระ
รับผิดชอบ (X4) หลักการมีส่วนร่วม (X6) หลักความเสมอภาค (X9) และหลักการกระจายอานาจ (X7) โดยตัวแปรพยากรณ์
ดังกล่าวสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด
* นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
** อาจารย์ประจาสาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ได้ร้อยละ 86.50 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ .182, .156, .111, .114,
.117, .085, .099, และ .091และมีคา่ สัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ .218, .168, .116, .125, .128, .097, .101
และ .102 ตามลาดับ
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
/
Y = .219+.182X10+.156X8+.111X3+.114X5+.117X4+.085X6+.099X9+.091X7
.สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
/
Z y =.218Zx10+.168Zx8+.116Zx3+.125ZX5+.128Zx4+.097Zx6+.101Zx9+.102Zx7.
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This research was aimed 1) to study the implementation of good governance and personnel administration of
private school administrators in Roi Et province as perceived by teachers, and 2) to construct an equation to predict the
personnel administration of private school administrators in Roi Et province. The sample was 284 teachers of private
schools in Roi Et province. A tool for collecting the data was a 5-point rating scale questionnaire. Data were analyzed
using frequencies, percentages, means and standard deviations. For testing the hypothesis, stepwise multiple regression
was employed.
Results of the study were as follows:
1. The implementation of good governance of private school administrators in Roi Et province, in general
was implemented at a high level. When considered each factor, it was found that all factors were implemented at a
high level. By arranging the means from the most to the least, they were the equity principle, accountability principle,
rule of law principle, responsiveness principle, effectiveness principle, consensus oriented principle, efficiency principle,
transparency principle, decentralization principle and participation principle, respectively.
Personnel administration of private school administrators in Roi Et province, in general was implemented at
a high level. When considered each aspect, it was found that all aspects were implemented at a high level. By
arranging the means from the most to the least, they were the personnel planning, retention of personnel and
promoting efficiency, personnel rules and regulations, and performance evaluation, respectively.
2. Constructing an equation to predict personnel administration of private school administrators in Roi Et
province, it was found that the consensus oriented principle (X10) of good governance was the best predictor of
personnel administration of administrators in private schools in Roi Et province with statistical significance at .01 level.
The multiple correlation coefficient (R) was .85 and the power of prediction was 71.50%. When added more predicting
variables, the rule of law principle (x8), responsiveness principle (x3), transparency principle (x5), accountability principle
(x4), participation principle (x6), equity principle (x9) and decentralization principle (x7), it was found that these variables
could mutually explain the variance of personnel administration of the private school administrators in Roi Et province for
86.50% with statistical significance at .01 level. The regression coefficients of raw scores were .182, .156, .111, .114,
.117, .085, .099 and .091 and the regression coefficients of standard scores were .218, .168, .116, .125, .128, .097,
.101 and .102 respectively.
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Prediction equation of raw scores
/

Y = .219+.182X10+.156X8+.111X3+.114X5+.117X4+.085X6+.099X9+.091X7
Prediction equation of standard scores
/

Z y =.218Zx10+.168Zx8+.116Zx3+.125ZX5+.128Zx4+.097Zx6+.101Zx9+.102Zx7.
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การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศหลายด้าน ซึ่งล้วนเกิดขึ้นจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโลกไร้พรมแดน ดังนั้นคุณภาพของคนยุคใหม่ที่ตอ้ งการคือ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการ
ดารงชีวิตที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้มาตรฐานคุณภาพของคนยุคใหม่ จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยวิธีการพัฒนาแนว
ทางการบริหารจัดการ กระบวนการใช้ความรู้เป็นฐาน (Knowledge-Based Process) การศึกษาจึงเป็นสิ่งจาเป็นและมีคุณค่าที่
ทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้ความสาคัญ รวมทั้งยอมรับในระบบการจัดการศึกษาว่าจะนาไปสู่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวมได้ในที่สุด จากความสาคัญดังกล่าวทาให้ผู้บริหารทางการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนทิศทางและ
วิธีการสู่การบริหารจัดการแนวใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับกระแสแห่งการปรับเปลี่ยนทางสังคมไทยปัจจุบัน โดยเฉพาะการจัด
การศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8-11 (พ.ศ. 2540-2559) ได้มุ่งเน้นให้การศึกษาเป็น
เครื่องมือของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) สร้างคนที่มีคุณภาพมุ่งสู่
ความเป็นมาตรฐานสากล เป็นการจัดการศึกษาที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพบริบท (Context) รอบด้าน กระบวนการ
บริหารจัดการมุ่งสู่ระบบการพัฒนา ให้สนองตอบต่อ สังคมยุคสารสนเทศตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้นคาว่า
“มาตรฐานคุณภาพ” ของผลลัพธ์ของการบริหารจัดการศึกษา จึงเป็นแนวคิดสาคัญของสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะช่วงเวลาแห่ง
การปฏิรูปการเรียนรู้ จากทศวรรษที่หนึ่งถึงทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) (สุรศักดิ์ ปาเฮ. 2554 : 6-12) เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ.2546 ข้อ 4 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ข้อย่อย 4.2 ที่ระบุไว้ว่า ในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี ควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานของหลักสาคัญ 10 ประการ คือ หลักประสิทธิผล
หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอานาจ
หลักนิตธิ รรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. 2557 : 82) ภายใต้เงื่อนไขของการ
แข่งขันและความมุ่งมั่นตามความคาดหวังของสั งคมในการสร้างคุณภาพคน ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่าง
เป็นพลวัต (Dynamic Change) กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ (ธีระ รุญเจริญ . 2550 : 14) ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงจาเป็นต้องสนใจใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา เพื่อที่จะบริหารจัดการสถานศึกษาให้อยู่รอดได้ และดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันมีความร่วมมืออย่าง
สร้างสรรค์บนเวทีโลก โดยเน้ นความมีประสิทธิผลเป็น สาคัญอั นเป็นหลั กประกั นที่แสดงถึงความสาเร็จ และมาตรฐาน
คุณภาพในการบริหารจัดการ (พริม้ เพรา วราพันธุ์พิพิธ. 2556 : 2)
ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ (2549 : 20) ยอมรับว่าการศึกษาของไทยตกต่าในเชิงคุณภาพทาให้เด็กไทยด้อยขีด
ความสามารถในการแข่งขันกั บเด็กนักเรียนชาติอ่ืนในอาเซียนและในโลก เท่ากับยอมรับผลการศึกษาวิจัยระดับนานาชาติที่
ประกาศที่ประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกในรายงาน World Economic Forum Global Competitiveness Report 2013-2014 และ
รายงานที่ปรากฏในผลการทดสอบนักเรียนระหว่างประเทศตามโครงการ Program of International Students Assessment
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(PISA) ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and DevelopmentOECD) ซึ่งสมเกียรติ อ่อนวิมล (2557 : 24) ได้สรุปไว้ว่ารายงานทั้งสองชุดระบุถึงระบบการศึกษาของไทยว่าอยู่ในระดับต่า
ของโลกและของอาเซียน โดยภาพรวมของระบบและอัตราการเข้าเรียน ตลอดจนการมีโอกาสต่าในการเข้าถึงเทคโนโลยี
การศึกษา โดยเฉพาะความด้อยของเด็กไทยในวิชาคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์, และทักษะการอ่าน อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่
เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาที่ตกต่ามาจากองค์ประกอบสาคัญ คือ บุ คคลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่พ่อแม่ในฐานะครู
คนแรกของเด็ก ต่อมาคือครูซึ่งรับผิดชอบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารสถานศึกษามี
ส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ จะต้องมีส่วนรับผิดรับชอบในความสาเร็จ
หรือล้มเหลว ที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาของไทย
ปัจจัยในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน จาเป็นต้องมีการบริหารงานบุคคลอย่างมีคุณภาพ เพราะ
บุคลากรเป็นหัวใจสาคัญของการบริหารงาน ความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรสืบเนื่องมาจากประสิทธิภาพในการ
ทางานของบุคลากรเป็นส่วนใหญ่ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเอกชน จึงเป็นภารกิจสาคัญที่มงุ่ ส่งเสริมให้สถานศึกษา
เอกชน สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา โดยดาเนินการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัวมีอิสระ
ภายใต้กฎระเบียบ และใช้หลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน เป็นบุคคลสาคัญในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จากการรายงานผลการวิจัยของสานักงานการศึกษาเอกชน (2544 อ้างใน สุภาวดี
อินทรชาติ. 2554 : 14) เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน พบปัญหาด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 1) ปัญหาการขาดคุณธรรม กล่าวคือ การใช้หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาบุคลากรขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน การสรรหาบุคลากรขาดความยุติธรรม และมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ และ
2) การใช้ทรัพยากรบุคคลไม่เกิดประโยชน์ไม่ คุ้มค่า คือ ครูไม่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และครูได้รับการ
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจน้อยเกินไป
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน มีหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้
ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นในการนาหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคคลให้เกิดสัมฤทธิผล
อย่างเป็นรูปธรรม และยืนยันถึงคุณภาพของผลการดาเนินงานของสถานศึกษา จึงสนใจที่จะศึกษาหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผล
ต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้ งนี้คาดว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนาการ
บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ และสามารถ
ดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

ผู้วิจัยทาการศึกษาหลักธรรมาภิบาลที่สง่ ผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมีความมุง่ หมาย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการปฏิบัตติ ามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ดตามความคิดเห็น
ของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้นาหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2546 (สานักนายกรัฐมนตรี. 2546 : 1) เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
ซึ่งประกอบด้วย10 หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนองหลักภาระรับผิดชอบ หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอานาจหลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ ซึ่งคาดว่า
จะส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วยการวางแผนจัดบุคคลเข้าปฏิบัติ งาน การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธารง
รักษาบุคลากร การรักษาระเบียบวินัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
การบริหารงานบุคคล
1. การวางแผนจัดบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธารงรักษาบุคลากร
3. การรักษาระเบียบวินัย
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
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หลักธรรมาภิบาล
1. หลักประสิทธิผล
6. หลักการมีส่วนร่วม
2. หลักประสิทธิภาพ
7. หลักการกระจายอานาจ
3. หลักการตอบสนอง
8. หลักนิติธรรม

4. หลักภาระรับผิดชอบ
5. หลักความโปร่งใส

9. หลักความเสมอภาค
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูซึ่งทาหน้าที่สอนในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ดจานวน 985 คน
(กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน. 2557 : 19)
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู ซึ่งทาหน้าที่สอนในโรงเรียนเอกชน จังหวัดร้อยเอ็ด กาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (อ้างถึงในบุญชม ศรีสะอาด. 2551 : 43)
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 284 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ ีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
ตามเขตพื้นที่การศึกษา โดยการเทียบสัดส่วน และการสุม่ อย่างง่าย
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ข้อคาถาม
เกี่ยวกับ เพศ อายุ และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน
ตอนที่ 2 หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท
ตอนที่ 3 การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท
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แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีระดับความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีระดับความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถึงผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูล
2. ดาเนินการส่งแบบสอบถามไปยังกลุม่ ตัวอย่างตามจานวนที่กาหนดไว้ดว้ ยตนเอง และได้รับแบบสอบถาม
กลับคืน ร้อยละ 100 จากนั้นผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนาข้อมูลไปวิเคราะห์ตามขั้นตอนทาง
สถิตติ อ่ ไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ไปวิเคราะห์เพื่อหาค่าสถิติต่างๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ โดยหาค่าความถี่ และหาค่าร้อยละ
2. การปฏิบัตติ ามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
วิเคราะห์สถิตพิ ้ืนฐาน โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากการแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ย
3. การทดสอบสมมติฐานในการวิจัย ใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient) และเกณฑ์การแปลความหมายสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างการปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาล กับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด และ
พยากรณ์การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบลาดับขั้นตอน (Stepwise
Multiple Regression)

สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด ร้อยเอ็ด
สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. การปฏิบัตติ ามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละหลักย่อยของหลักธรรมาภิบาลพบว่าทุกหลักมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ หลักความเสมอภาค หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการตอบสนอง หลักประสิทธิผล
หลักมุง่ เน้นฉันทามติ หลักประสิทธิภาพ หลักความโปร่งใส หลักการกระจายอานาจ และหลักการมีส่วนร่วม ตามลาดับ โดย
จาแนกเป็นหลักย่อยได้ดังนี้
1.1 หลักประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การบริหารงานสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงาน รองลงมา คือ มีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ มีกระบวนการปฏิบัตงิ านและระบบงานที่ได้มาตรฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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1.2 หลักประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถใช้ทรัพยากรด้าน
ต้นทุน แรงงาน และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด รองลงมา คือ มีวิธีบริหารจัดการที่ส่งผลให้โรงเรียนประหยัดต้นทุนแรงงาน
และเวลา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ มีวิธีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุ่ม
1.3 หลักการตอบสนองของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถตอบสนองความ
คาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง รองลงมา คือ มี
การพัฒนาผู้ทาหน้าที่รับผิ ดชอบในการให้บริการที่มีความรู้ ความสามารถและมีใจให้บริการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ
สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.4 หลักภาระรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการจัดระบบการ
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม รองลงมา คือ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ มีความรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของชุมชน ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ มีการถ่ายทอด
ภารกิจและเป้าหมายสู่บุคลากร
1.5 หลักความโปร่งใสของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคื อ บุคลากรและชุมชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยมีการเปิดเผย และให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รองลงมา คือ มีกระบวนการ
เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และมีการดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
ครบถ้วน มีการเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ บุคลากรสามารถ
รู้ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ ของโรงเรียน
1.6 หลักการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมีกระบวนการที่บุคลากร
ประชาชน และผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา หรือ
ประเด็ น ที่ส าคัญ ที่ เกี่ย วข้อ ง รองลงมา คื อ มีกระบวนการที่ บุค ลากร ประชาชนและผู้มีส่ วนได้ส่ ว นเสี ย มีโ อกาสได้ ร่ว ม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ มีกลไกสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการมี
ส่วนร่วมของบุคคลที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง
1.7 หลักการกระจายอานาจของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการมอบอานาจและ
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ รองลงมา
คือ มีการปรับปรุงระบบ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของโรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ มีกลไก
สนับสนุนการบริหารตามหลักการกระจายอานาจและการมอบอานาจ
1.8 หลักนิตธิ รรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการกาหนดภาระหน้าที่ของ
บุคลากรหรือขั้นตอนการดาเนินงานของหน่วยงาน รองลงมา คือ มีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านกฎ ระเบี ยบ
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ข้อบังคับของโรงเรียน ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ มีการเผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ การใช้สิทธิและการปฏิบัติต่อ
หน้าที่ และสามารถใช้อานาจของกฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
1.9 หลักความเสมอภาคของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การแสดงออกของนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาคกัน รองลงมา คือ สามารถปฏิบัติและให้บริการได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่
แบ่งแยกด้านเพศ อายุ ความพิการ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ มีการ
กาหนดกรอบการพิจารณาความดีความชอบที่ให้โอกาสบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน
1.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีกระบวนการที่สามารถ
หาข้อตกลงจากข้อคิดเห็นภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รองลงมา คือ มีการบริหารงานโดยฟั งความคิดเห็นและ
ข้อคัดค้านจนได้ข้อยุติ ที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ มีการนาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ทั้งจากภายในและภายนอกมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารงาน
2. การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ การวางแผนจัด
บุคลากรเข้าปฏิบัติงาน การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธารงรักษาบุคลากร การรักษาระเบียบวินัย และการประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ าน ตามลาดับ โดยจาแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้
2.1 การวางแผนจัดบุคลากรเข้าปฏิบัตงิ านของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่ าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการ
กาหนดขอบข่ายภาระงานของโรงเรียน รองลงมา คือ มีการจัดทาแผนภูมิการบริหารงานของโรงเรียนด้านกาลังบุคลากร มี
การวิเคราะห์อัตรากาลังความต้องการบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ มีการนาแผนอัตรากาลัง
บุคลากรของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
2.2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธารงรักษาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ มีการส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาให้เข้าร่วมอบรม สัมมนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม รองลงมา คือ มีการส่งเสริม
บุคลากรในสถานศึกษาให้เข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาความดี ความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ กติกา และระเบียบที่กาหนด
2.3 การรักษาระเบียบวินัยของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการควบคุมบุคลากร
ภายในโรงเรียนให้ปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์และระเบียบวินัย และมีมาตรการให้บุคลากรในสถานศึกษารักษาวินัยและจรรยาบรรณ
ต่อวิชาชีพอย่างเคร่งครัด รองลงมา คือ เสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรในสถานศึกษามีวินัยในตนเอง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุดคือ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในกรณีมคี วามผิดทางวินัยเกิดขึ้น
2.4 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด
และแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบเป็นรายบุคคล รองลงมา คือ มีการแจ้งหลักเกณฑ์การประเมินผล
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การปฏิ บัติง านให้ บุ ค ลากรทราบ ส่ ว นข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการ การ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
3. การสร้างสมการพยากรณ์หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้สถิติการถดถอยพหุคูณแบบลาดับขั้นตอน พบว่าหลักมุ่งฉันทามติเป็นตัวแปรพยากรณ์การบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้ อยเอ็ดได้ดี ที่สุด อย่างมีนัยส าคั ญทางสถิ ติที่ระดับ .01 มีสัม ประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .85 และมีอานาจของการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 71.50 เมื่อเพิ่มตัวแปรพยากรณ์ หลักนิติ
ธรรม หลักการตอบสนอง หลักความโปร่งใส หลักภาระรับผิดชอบ หลักการกระจายอานาจ และหลักความเสมอภาค จะมีค่า
อานาจในการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 86.10 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ
คือ .182, .156, .111, .114, .117, .085, .099, และ .091ตามลาดับ และมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
.218, .168, .116, .125, .128, .097, .101และ .102 ตามลาดับ โดยตัวแปรพยากรณ์ดังกล่าวสามารถร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร้อยละ 86.50
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
/

Y = .219+.182X10+.156X8+.111X3+.114X5+.117X4+.085X6+.099X9+.091X7
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
/

Z y =.218Zx10+.168Zx8+.116Zx3+.125ZX5+.128Zx4+.097Zx6+.101Zx9+.102Zx7.

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยเรื่อง หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึ กษาเอกชน ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้นาเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ ดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบว่า หลักมุ่งฉันทามติเป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนในจั ง หวั ด ร้อ ยเอ็ ดได้ ดีที่สุ ด ดั งนั้น ผู้บริ หารการศึก ษาระดั บเขตพื้น ที่ การศึก ษา ควรพัฒ นาผู้ บริห าร
สถานศึกษาให้สามารถนาหลักมุ่งฉันทามติมาใช้ในการบริหารงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้ มีการนา
ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร มาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อการ
บริหาร
2. จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ดังนั้นจึงควรกาหนดเป็นแนวนโยบาย ให้มีการประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้มีการนาผล
การประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัตงิ านในครัง้ ต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้ ปกครองต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลที่ ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด เพราะผู้ปกครอง คือ ผู้ที่รับบริการจากโรงเรียน อันนามาซึ่งแนวทางในการ
พัฒนา และปฏิบัตงิ านที่ชัดเจน
2. ควรศึกษาความสาเร็จของหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวัดร้อยเอ็ด
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