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การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
อัจฉราพร กรึงไกร1*
บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษาสภาพ ปั ญหา และแนวทางแก้ ปั ญ หาการบริ ห ารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
วิธีดาเนินการวิจัย มี 2 ขั้นตอน คือ 1. ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 จานวน 127 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 18 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1. โรงเรียนมีสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียน การปฏิบัติภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้ง 10 ด้าน ด้านที่มีการปฏิบัติอยู่ในอันดับสูงสุดคือ ด้านหลักนิติธรรม และด้านที่มีการปฏิบัติ
ต่าสุดคือ ด้านหลักประสิทธิภาพ 2. โรงเรียนมีปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทั้ง 10 ด้าน ด้านที่มีปัญหาอยู่ในอันดับสูงสุดคือ ด้านหลักประสิทธิภาพ และด้านที่มีปัญหาต่าสุด
คือ ด้านหลักนิติธรรม 3. แนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน ทั้ง 10 ด้าน ที่มี
ความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด จ านวนทั้ งหมด 39 รายการ ดั งนี้ 1. ด้ า นหลั ก
ประสิทธิผล 4 รายการ 2. ด้านหลักประสิทธิภาพ 4 รายการ 3. ด้านหลักการตอบสนอง 5 รายการ 4. ด้าน
หลักภาระรับผิดชอบ 5 รายการ 5. ด้านหลักความโปร่งใส 5 รายการ 6. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 4 รายการ 7. ด้านหลัก
การกระจายอานาจ 4 รายการ 8. ด้านหลักนิติธรรม 2 รายการ 9. ด้านหลักความเสมอภาค 4รายการ และ 10. ด้านหลักความเสมอ
ภาค 2 รายการ
คาสาคัญ : การบริหารงาน หลักธรรมาภิบาล โรงเรียน
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A STUDY OF GOOD GOVERNANCE ADMINISTRATION OF SCHOOLS UNDER
PHRANAKHON SI AYUTTHAYA PRIMARY EDUCATIONAL
SERVICE AREA OFFICE 1
Acharaporn Kruengkrai 1*
Abstract
This research aimed to study state, problems, and solution guidelines of
administration in accordance with good governance of schools under Phranakhon Si Ayutthaya
Primary Educational Service Area Office 1. The research methodology was divided into 2 steps
as follows : 1. studying state and problems of administration in accordance with good
governance of schools including 127 school administrators under Phranakhon Si Ayutthaya
Primary Educational Service Area Office 1 as the samples by simple random sampling, the tool
was the questionnaire, and the statistics used to perform the data were mean and standard
deviation, and 2. examining solution guidelines of administration in accordance with good
governance of schools including 18 experts by purposive sampling, the tool was the
questionnaire, and the data were analyzed by mean and standard deviation.
The findings revealed that: 1. As a whole, the administration in accordance with good
governance of schools was performed at a high level for 10 aspects. The highest performance
was the rule of law, and the lowest performance was the efficiency. 2. As a whole, the problems
of administration in accordance with good governance of schools were at a moderate level for
10 aspects. The highest level was the efficiency, and the lowest level was the rule of law.
3. The solution guidelines of administration in accordance with good governance of schools for
10 aspects were suitable and possible for 39 items as follows: 1. 4 items of effectiveness,
2. 4 items of efficiency, 3. 5 items of responsiveness, 4. 5 items of accountability, 5. 5 items of
transparency, 6. 4 items of participation, 7. 4 items of decentralization, 8. 2 items of rule of law,
9. 4 items of equity, and 10. 2 items of consensus oriented.
Keywords : Good Governance, Administration, Schools
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บทนา
ในปั จ จุ บั น สถานการณ์ ด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมและการบริ ห ารงานของราชการมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างมากและเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่โครงสร้างการบริหารจัดการภาครัฐยังขาดความยืดหยุน่ และ
ข้าราชการยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมค่านิยมและวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งในระดับโครงสร้าง ระดับนโยบาย และระดับการปฏิบัติการ ที่
สาคัญคือ 1. ภาครัฐขาดกลไกและกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวสอดรั บ
กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมภายนอก 2. บุคลากรขาดความรู้ความเชี่ยวชาญใน
การปฏิ บั ติ ง าน และค่ า นิ ย มที่ มุ่ งเน้ น ประโยชน์ ข องประชาชนรวมถึ ง การไม่ ส ามารถปรั บ ตั ว ได้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงของระบบราชการในปั จ จุ บั น จึ ง ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น งานในภาพรวมยั ง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าสูงสุดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 3. ระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการ
ของภาครัฐยังมีลักษณะที่ขาดความโปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรมอย่างแท้จริง ทาให้การบริหารจัดการโดยรวมไม่
สามารถสนองตอบและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนได้ ในขณะเดียวกันก็ เปิดโอกาสหรือช่องทางให้เกิด
การทุจริตและผิดจรรยาในการปฏิบัติราชการได้ 4. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ และเข้าไม่ถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง รวมถึงไม่รู้ระบบการปฏิบัติงานของราชการเพียงพอ ทาให้ไม่สามารถเข้า
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของภาครัฐได้ และ 5. เกิดปัญหา
การทุ จ ริ ต และการประพฤติมิ ชอบในภาครั ฐ อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ภาครัฐเกิดความสูญเสี ย ทั้งในแง่ภาพลักษณ์
งบประมาณ รายได้นาส่งรัฐ และค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตภายในหน่วยงานภาครัฐเป็น
อย่างมาก จากประเด็นปัญหาที่สาคัญดังกล่าวข้างต้น ในภาคราชการไทยได้ดาเนินการสร้าง “ธรรมาภิบาล” ขึ้น
มีการออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.
2542 และต่อมาได้ตราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
จนกระทั่งใน ปี พ.ศ. 2552 สานักงาน ก.พ.ร. จึงได้ ศึกษาและจัดทาเกณฑ์สาหรับใช้ประเมินเพื่อจัดระดับ การ
ก ากั บ ดู แ ลองค์ก ารภาครั ฐตามหลัก ธรรมาภิ บาลของการบริห ารกิ จ การบ้ านเมือ งที่ ดี (Good Governance
Rating ) ขึ้น เพื่อนาไปใช้สารวจและประเมินระดับธรรมาภิบาลของส่วนราชการและจังหวัด ในการจัดทาเกณฑ์
ดังกล่าว สานักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษาและวิเคราะห์หลักธรรมาภิ บาลของสถาบันต่างๆ ในระดับสากลร่วมกับ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย พบว่ามี 10 องค์ประกอบหลักที่สาคัญ และเหมาะสมสาหรับ
นามากาหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมินการจัดระดับการกากับ ดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระ
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค
และหลักฉันทามติ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(สานักงาน ก.พ.ร.). 2552 : 4)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรของรัฐทีเ่ ป็นหลักสาคัญในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้มีการปฏิรูปการศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิม มีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
กาหนดให้มีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคคล
และด้ านบริห ารทั่ วไปให้แก่ โรงเรีย นโดยตรง (ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน. 2551 : 157)
ซึ่งโรงเรียนจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล การเป็นนิติบุคคลโรงเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบสูงขึ้นกว่าเดิม การนา
“หลักธรรมาภิบาล” มาใช้ในการบริหารจัดการยิ่งต้องมีความจาเป็นมากขึ้น (ธีระ รุญเจริญ. 2550 : 94)

158 | ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558)

อัฉราพร กรึงไกร

ในส่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งมีโรงเรียน
ในสังกัด จานวน 188 โรงเรียน เป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่จัดการบริหารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้โรงเรียนใช้หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการ จากการประเมินคุณภาพภายนอกสานักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่า โรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินสมศ. รอบ 3 นั้น ส่วนหนึ่งผลการ
ประเมินในด้านผู้บริหาร มีมาตรฐานออกมาต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ. ซึ่งสาระในมาตรฐานดังกล่าว
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลในหลายประการด้วยกัน เช่น ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร ชุมชน และ
องค์กรภายนอก ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของโรงเรียน ด้านความโปร่งใสในการให้ชุมชน บุคลากร
ภายนอก ร่วมตรวจสอบการบริหารงานในโรงเรียน เป็นต้น (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1. 2556 : 11)
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเป็นส่วนสาคัญ
ที่จะทาให้โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาดีขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยจะศึกษาสภาพ ปัญหา
และแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบของสานักงานก.พ.ร. คือหลัก
ประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
หลักการกระจายอานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ ซึ่งผลการวิจัยจะเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง
แท้จริง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
2. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
3. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง
1.1 ขั้ น ศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของโรงเรี ย น ได้ แ ก่
ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จานวน
127 คน จากจานวนประชากรทั้งหมด 188 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย คานวณโดยใช้ตารางของเครจซี่
และมอร์แกน
1.2 ขั้ น ศึ ก ษาแนวทางแก้ ปั ญ หาการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของโรงเรี ย น ได้ แ ก่
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ คื อ ผู้ ที่ มี ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา รองผู้ อ านวยการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ศึกษานิเทศก์ และผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 จานวน 18 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือคือ แบบสอบถามไปดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
2.1 ขั้นศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน ดาเนินการ
ดังนี้
2.1.1 ผู้วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถึงผู้ที่มีตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 127 คน
2.1.2 ผู้วิจัยนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามพร้อมแบบสอบถามฉบั บ
สมบู ร ณ์ ไ ปเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ อ านวยการโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 ตามจานวนของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยที่กาหนดไว้ คือ 127 ชุด ในระหว่างวันที่ 10 –
31 พฤษภาคม 2556
2.1.3 ผู้วิจัยได้ติดตามขอรับแบบสอบถามกลับคืนจากผู้ อานวยการโรงเรียนด้วยตนเอง
นามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามซึ่งได้ครบสมบูรณ์ทุกฉบับ เพื่อนามาวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
ต่อไป
2.2 ขั้นศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของโรงเรียน ดาเนินการ
ดังนี้
2.2.1 ผู้วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ถึ ง ผู้ ที่ มี ต าแหน่ งผู้ อ านวยการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
รองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 18 คน
2.2.2 ผู้วิจัยนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามพร้อมแบบสอบถามฉบั บ
สมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ตามจานวนของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยที่กาหนดไว้ คือ 18 ชุด ในระหว่าง
วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2557
2.2.3 ผู้วิจัยได้ติดตามขอรับแบบสอบถามกลับคืนจากผู้ อานวยการโรงเรียนด้วยตนเอง
นามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามซึ่งได้ครบสมบูรณ์ทุกฉบับ เพื่อนามาวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
ต่อไป
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.1 ขั้นศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน โดยใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.2 ขั้นศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน โดยใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกาหนดค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นแต่ละข้อและแต่ละด้านต้องมี
ค่าเฉลี่ย ()≥ 4.00 จึงถือว่าเป็นรายการที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการบริ หารงานตามหลั กธรรมาภิ บาล ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้ง 10 ด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย

160 | ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558)

อัฉราพร กรึงไกร

จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักภาระรั บผิดชอบ ด้านหลักการ
กระจายอานาจ ด้านหลักความเสมอภาค ด้านหลักการตอบสนอง ด้านหลักมุ่งเน้นฉันทามติ ด้านหลัก
ประสิทธิผล ด้านหลักการมีส่วนร่วม และด้านหลักประสิทธิภาพ
2. ปั ญหาการบริ หารงานตามหลั กธรรมาภิ บาลของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับ ปานกลาง ทั้ง 10 ด้าน โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านหลักประสิทธิภาพ ด้านหลักประสิทธิผล ด้านหลักการมีส่วนร่วม
ด้ า นหลั ก การตอบสนอง ด้ า นหลั ก มุ่งเน้น ฉั นทามติ ด้ า นหลั ก ความเสมอภาค ด้ า นหลั ก ภาระรับ ผิดชอบ
ด้านหลักการกระจายอานาจ ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักนิติธรรม
3. แนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรีอ ยุ ธ ยา เขต 1 ทั้ ง 10 ด้ า น มี ค วามเป็ น ไปได้ แ ละเหมาะสม จ านวน
39 รายการ ได้ แ ก่ ด้ า นหลัก ประสิท ธิ ผล จ านวน 4 รายการ ด้ า นหลั กประสิท ธิ ภาพ จ านวน 4 รายการ
ด้านหลักการตอบสนอง จานวน 5 รายการ ด้านหลักภาระรับผิดชอบ จานวน 5 รายการ ด้านหลักความโปร่งใส
จานวน 5 รายการ ด้านหลักการมีส่วนร่วม จานวน 4 รายการ ด้านหลักการกระจายอานาจ จานวน 4 รายการ ด้านหลักนิติ
ธรรม จานวน 2 รายการ ด้านหลักความเสมอภาค จานวน 4 รายการ และด้านหลักฉันทามติ จานวน 2 รายการ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผู้วิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพการบริ หารงานตามหลั กธรรมาภิ บาล ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้ง 10 ด้าน โดยมีการปฏิบัติอยู่ใน
อันดับสูงสุดคือ ด้านหลักนิติธรรม จากผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนยึดและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของราชการในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากได้มีการทบทวน ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับแก่บุคลากรในโรงเรียนเป็น
ระยะๆ มีการสอดแทรกหลักจรรยาบรรณให้บุคลากรในโรงเรียนได้ตระหนักรับทราบ ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 44 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2549 : 89) ที่กล่าวว่า หลักนิติธรรม เป็นการใช้อานาจที่ต้องคานึงถึงเรื่องความเป็นธรรมและความ
ยุติธรรม โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับทั้งที่มีอยู่และที่มีขึ้นใหม่ ต้องมีความ ถูกต้อง และไม่
เกิดการสับสน หวาดระแวงของผู้มีส่วนร่วมต่อการแสวงหาประโยชน์ในการดาเนิ นการ รองลงมาคือ ด้านหลัก
ความโปร่งใส จากผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนเปิดเผยงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีอย่าง
ตรงไปตรงมา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ยึดแนวระเบียบปฏิบัติในการดาเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี มีรูปแบบการตรวจสอบในรูป ของคณะกรรมการ และจัดทาการรายงานผลการดาเนินงานอย่าง
เปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วันเพ็ญ พานพิกุล (2552 : 144-149) ได้ศึกษา
การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชน วัดปราสาท อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารจัดการในโรงเรียนโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล ด้านหลักความโปร่งใส ได้ให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
และมี ก ารเปิ ด เผยให้ ทุ ก ฝ่ า ยได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล และตรวจสอบการท างาน และด้ า นหลั ก ภาระรั บ ผิ ด ชอบ
จากผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน โดยมีคาสั่งมอบหมายงานและ
ผู้รับผิดชอบชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจากโรงเรียนมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทางาน สร้าง
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ความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการกาหนดความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล (2552 : 93-94) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
การบริหารงานวิชาการ โดยใช้หลั กธรรมาภิบาลเป็นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนขุนควรวิทยาคม อาเภอปง
จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบว่า หลักความรับผิดชอบ ได้ดาเนินการส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งมั่น สานึก
ในหน้าที่รับผิดชอบต่อประเทศชาติ โดยการจัดอบรมพัฒนาครู การให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ในกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนขุนควรพิทยาคมได้ดาเนินการด้านต่างๆ ในเรื่องการสรรหา
บุคลากรเพื่อเข้าไปปฏิบัติงานในหน้าที่ได้สรรหาบุคลากรที่มีความสนใจและมีความสามารถที่ตรงกับงาน เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
2. ปั ญหาการบริ หารงานตามหลั กธรรมาภิ บาลของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 10 ด้าน โดยมีปัญหาอยู่ใน
อันดับสูงสุดคือ ด้านหลักประสิทธิภาพ จากผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนจัดให้มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา
อย่างประหยัด และคุ้มค่า ทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจากการวิเคราะห์การดาเนินภารกิจที่ได้ดาเนินการไปว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินการนั้นเทียบได้กับการใช้ทรัพยากรในอัตราที่สมดุลกันหรือไม่ โดยในการประเมินคานึ งแ ต่
เฉพาะประโยชน์หรือรายจ่ายที่คานวณเป็นตัวเงินได้เท่านั้น ขาดพิจารณาถึงประโยชน์ของสังคมที่ได้รับจาก
ภารกิจนั้นและประโยชน์ด้านอื่นที่ไม่อาจคานวณเป็นตัวเงินได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ ส่งเสริม
(2557 : 101-103) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูได้เสนอปัญหา
และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความคุ้มค่า คือ บุคลากรบางส่วนขาดจิตสานึก
ต่ อ การใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ อ ย่ า งประหยั ด และ คุ้ ม ค่ า ผู้ บ ริ ห ารควรจั ด สรรงบประมาณและส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านหลักประสิทธิผล จากผลการวิจัยพบว่า โรงเรียน
กากับติดตาม ปรับปรุงและแก้ไข ผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่ อเนื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมีความละเอียดอ่อน ต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม เพราะอาจส่งผลต่อทัศนคติในเชิงลบของบุคคลที่มีต่อการ
ประเมินมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชรินรัตน์ แผงดี (2550 : 74-76) ได้ทาวิจัยเรื่อง การนาเสนอ
รูปแบบการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบึงพิมพาสามัคคี สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า หลักคุณธรรม มีปัญหาที่ยังไม่มีการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลด้วยความยุติธรรมอยู่ และด้านหลักการมีส่วนร่วม จากผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนเปิดโอกาสให้
บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้าใจไม่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาท
อานาจหน้าที่ และยังขาดความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ส่วนด้านการบริหารจัดการ ด้านการส่งเสริมการจัด
การศึกษา ยังคิดว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้อานวยการโรงเรียนและครู ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
รั ต นาภรณ์ ส่ งเสริ ม (2557 : 101 - 103) ได้ ศึ ก ษาการบริ ห ารโรงเรี ย นตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า ด้านหลักการ
มีส่วนร่วม การทางานในบางเรื่องไม่ค่อยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อให้การบริหารงานมีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. แนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้ง 10 ด้าน มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ จานวน
39
รายการ ได้แก่ ด้านหลักประสิทธิผล จานวน 4 รายการ อาทิ โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานและเกณฑ์ ตัว
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บ่งชี้ความสาเร็จของการปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน วัดได้ ด้านหลักประสิทธิภาพ จานวน
4 รายการ อาทิโรงเรียนกาหนดแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานควบคุมการใช้ทรัพยากรทาง
การศึ ก ษา ด้ า นหลั ก การตอบสนอง จ านวน 5 รายการ อาทิ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นก ากั บ ควบคุ ม ให้
ผู้รับผิดชอบดาเนินการตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ ด้านหลักภาระรับผิดชอบ จานวน 5 รายการ อาทิ
โรงเรี ยนมีก ารประเมิน ผลควบคู่ไปกับ การก ากับ ติดตามการเตรีย มความพร้อ มเพื่ อ รับ การประกั นคุณภาพ
สถานศึกษาโดยองค์กรภายนอก ด้านหลักความโปร่งใส จานวน 5 รายการ อาทิ โรงเรียนนาการประเมินผล
ไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานเพื่อนาผลไปปรับปรุงการจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ดี
ยิ่งขึ้น ด้านหลักการมีส่วนร่วม จานวน 4 รายการ อาทิ โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมายวางแผนงานให้
บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ใ ห้ชัดเจน
ด้านหลักการกระจายอานาจ จานวน 4 รายการ อาทิ โรงเรียนกาหนดแต่งตั้งบุคลากรในการปฏิบัติงานให้ตรง
กับสาขาวิชาและความรู้ความสามารถ ด้านหลักนิติธรรม จานวน 2 รายการ อาทิ โรงเรียนมีการลงโทษทาง
วินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในกรณีที่ทาความผิดอย่างชัดแจ้ง ด้านหลักความเสมอภาค จานวน 4 รายการ อาทิ
โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับโอกาสชี้แจงสภาพและปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน และด้านหลักฉันทามติ
จานวน 2 รายการ อาทิ โรงเรียนจัด ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารการศึกษาจาก
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภาวิณี ชินคา (2548 : 101) ได้ทา
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่ การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครู
มัธยมศึกษาโดยรวม มีปัญหาในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน และรูปแบบการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วยโครงสร้างสาคัญ ดังนี้ 1. วางแผน
การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ควรกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกระบวนการการบริหาร
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 2. ปฏิบัติตามแผน 3.ประเมินผลของการบริหารงานตามแผนงาน/โครงการ 4.ติดตาม
ผลภายหลังที่ได้ดาเนินการตามแผน/โครงการเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงบริหารงานและวางแผนต่อไป และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประเสริฐศักดิ์ แก้วหนองแสง (2557 : 122-129) ได้ทาวิจัยเรื่อง แนวทาง
ด าเนิ น การบริห ารจั ดการตามหลักธรรมาภิบ าลของโรงเรียนมัธ ยมศึ ก ษาขนาดใหญ่พิ เศษในจังหวัดยโสธร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางดาเนินการบริหารงานหลัก 4 กลุ่ม
คือ 1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 3. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ได้ดาเนินขับเคลื่อนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยรูปแบบวงจร PDCA และควรเพิ่มเติมรูปแบบ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้บูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ระหว่าง 4 กลุ่มงานให้ สอดคล้องกันตามขอบข่ายของงานประกอบด้วยโครงสร้าง 4 ขั้นตอนคือ 1. การวางแผนการ
บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ กระบวนการบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และการกาหนดปัจจัยที่เอื้อต่อการดาเนินการตาม แผน/โครงการ 2. การปฏิบัติตามแผน
เป็นขั้นตอนการปฏิบัติการดาเนินงานตามแผน 3. การประเมินผลของการบริหารงานตามแผนงาน/โครงการ
4. การติดตามผลภายหลังที่ได้ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการและนา ผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้และข้อเสนอแนะในการทาวิจัย
ในครั้งต่อไป มีรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 โรงเรียนควรมีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานโรงเรียนให้มากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการบริหารงานทั่วไป เนื่องจากว่าการบริหารงานทั่วไปมีขอบข่ายการปฏิบัติงานที่มาก จึงเป็นการยาก
ที่ จ ะด าเนิ น การให้ ค รบถ้ ว นและทุ ก ต้ อ งได้ ทั้ งหมด ดั งนั้ น แล้ ว โรงเรี ย นควรมี ก ารส่ งเสริ ม ในการน าหลั ก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานโรงเรียนทั้ง 4 ด้านอย่างทั่วถึงด้วย
1.2 โรงเรียนควรมีการส่งเสริมให้ครูได้มีการนาหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ของตนเอง
และการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีการอบรม สัมมนาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านหลักความโปร่งใสและหลักความมีส่วนร่วม ควรวางแผน
การบริหารในรูปของคณะกรรมการ เพื่อความสาเร็จในการพัฒนาโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ควรดาเนินการจัดทาแผน การนิเทศ
กากับติดตามแนวทางการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และคัดเลือก
โรงเรียนที่มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดีมากเป็นโรงเรียนต้นแบบ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพราะ
ผู้ปกครองคือผู้ที่รับบริการจากโรงเรียน อันนามาซึ่งแนวทางในการพัฒนาและปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล อันเป็นแนวทาง
ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
2.3 ควรศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เฉพาะกลุ่มโรงเรียน
ที่ ไ ม่ ผ่ านการตรวจสอบจาก สมศ. อั น เป็ น แนวทางในการแก้ ปัญหาการบริหารงานที่ มีค วามเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้
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