บทที 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง การศึกษาสภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ตามความคิ ด เห็ น ของครู ผู ้ส อน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื% น ที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัน ทบุ รี
สรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี%
1. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. วิธีดาํ เนินการวิจยั
3. สรุ ปผลการวิจยั
4. อภิปรายผล
5. ข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตาม
ความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื%นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
2. เพื อเปรี ย บเที ยบสภาพการบริ หารตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา
ตามความคิ ด เห็ น ของครู ผู ้ส อน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื% น ที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัน ทบุ รี
จําแนกตามประสบการณ์ เขตพื%นทีการศึกษา และขนาดสถานศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
การกําหนดกลุ่มประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
1. การกําหนดกลุ่มประชากร
ประชากรที ใช้ในการวิจยั ครั% งนี% คื อ ครู ผูส้ อน สั งกัดสํา นักงานเขตพื%นที การศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2 ปี การศึกษา 2556 จํานวน 2,196 คน
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครั%งนี% คือ ครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื%นทีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุ รี ปี การศึกษา 2556 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี และ
มอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) และการสุ่ มแบบแบ่งชั%นตามสัดส่ วน
(Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดสถานศึกษาเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งชั%น
ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 327 คน
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เครืองมือทีใ ช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั%งนี% ได้แก่ แบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ตอน
ดังนี%
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกั บ สถานภาพของผู ้ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่
ประสบการณ์ เขตพื%นทีการศึกษา และขนาดสถานศึกษา
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับสภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื%นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
มีจาํ นวน 58 ข้อ ค่าความเชือมันทั%งฉบับ เท่ากับ 0.97
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามลําดับดังนี%
ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจากบัณ ฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี ถึ งผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานเขตพื%นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพือขอความร่ วมมือในการทําวิจยั ส่ งสถานศึกษา
ในจัง หวัดจันทบุ รี เพื อขอความร่ ว มมื อ จากกลุ่ ม ตัว อย่า งในการตอบแบบสอบถาม ซึ งจํา นวน
แบบสอบถามทีส่ งไป จํานวน 327 ฉบับ ได้รับคืนมา 327 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโปรแกรมสําเร็ จรู ป วิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุ ประสงค์และสมมติฐาน
ของการวิจยั สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี%
1. ศึกษาสภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็ น
ของครู ผูส้ อน สั งกัดสํานักงานเขตพื%นที การศึ กษาประถมศึ กษาจันทบุ รี วิเคราะห์ ขอ้ มูล โดยใช้
ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
2. การเปรี ย บเที ยบสภาพการบริ หารตามหลัก ธรรมาภิ บาลของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา
ตามความคิ ด เห็ น ของครู ผู ้ส อน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื% น ที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัน ทบุ รี
จํา แนกตามประสบการณ์ เขตพื% น ที การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ก ารทดสอบค่ า ที (t-test)
และขนาดสถานศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
เมือพบพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 จะตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe’)

62
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาสภาพการบริ หารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษา
ตามความคิดเห็ นของครู ผูส้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื%นทีการศึ กษาประถมศึ กษาจันทบุรี สรุ ปผล
การวิจยั ได้ดงั นี%
1. ข้อมู ล เบื% องต้น ของกลุ่ ม ตัวอย่า ง จํา แนกตามสถานภาพส่ ว นบุ ค คล เป็ นครู ผูส้ อน
ทีมี ประสบการณ์ น้อย จํานวน 168 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.38 มี ประสบการณ์ มาก จํานวน 159 คน
คิดเป็ นร้อยละ 48.62 เป็ นครู ผสู ้ อนทีอยูใ่ นสังกัดสํานักงานเขตพื%นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 1 จํานวน182 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.66 อยูใ่ นสังกัดสํานักงานเขตพื%นทีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 จํานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.34 เป็ นครู ผูส้ อนอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก
จํานวน 69 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 21.10 เป็ นครู ผูส้ อนยู่ในสถานศึ กษาขนาดกลาง จํานวน 109 คน
คิดเป็ นร้อยละ 33.33 และสอนอยูใ่ นสถานศึกษาขนาดใหญ่ จํานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.57
2. สภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิ บาลของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็ น
ของครู ผูส้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื%นที การศึ กษาประถมศึ กษาจันทบุ รี โดยรวมและเป็ นรายด้าน
พบว่า ทุ ก ด้า นอยู่ใ นระดับ มาก เรี ย งตามค่ า เฉลี ยจากมากไปหาน้อย 3 ลํา ดับ แรก คื อ ด้า นหลัก
นิติธรรม ด้านหลักความโปร่ งใส และด้านหลักคุณธรรม
3. การเปรี ย บเที ย บสภาพการบริ หารตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา
ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื%นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตาม
ประสบการณ์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
4. การเปรี ย บเที ย บสภาพการบริ หารตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา
ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื%นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตาม
เขตพื%นทีการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
5. การเปรี ย บเที ย บสภาพการบริ หารสถานศึ กษาตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื%นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
จํา แนกตามขนาดสถานศึ ก ษา ในภาพรวมแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ .05
เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านหลักนิติธรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ส่ วนด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่ งใส ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ด้านหลักความรับผิดชอบ
และด้านหลักความคุม้ ค่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
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อภิปรายผล
การอภิ ป รายผลการวิ จ ัย ครั% งนี% มี ป ระเด็ น สํ า คัญ เกี ยวกับ สภาพการบริ หารตามหลัก
ธรรมาภิ บาลของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ตามความคิ ดเห็ นของครู ผูส้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื%นที
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ดังต่อไปนี%
1. สภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ตามความคิ ดเห็ น
ของครู ผูส้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื%นที การศึ กษาประถมศึ กษาจันทบุ รี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรี ยงตามค่าเฉลียจากมากไปน้อย 3 ลําดับแรก
คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความโปร่ งใส และด้านหลักคุณธรรม ทั%งนี% อาจเป็ นเพราะว่าสํานักงาน
เขตพื%นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ได้ส่งเสริ มให้สถานศึกษาเกิดการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล
และปฏิ บ ตั ิ ตามหลักเกณฑ์และวิธี การบริ หารกิ จการบ้า นเมื องที ดี เพื อสร้ า งความตระหนักและ
ให้ความรู ้แก่ผบู ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนเกียวกับหลักและแนวปฏิบตั ิประจําปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ หารกิ จการบ้านเมืองทีดี กําหนดให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิ บตั ิ การทีสอดคล้องกับเป้ าหมาย
ของหน่ วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดวางระบบควบคุ มภายใน จัดทําตัวชี% วดั ผล การปฏิ บตั ิ
ราชการทีชัดเจน เผยแพร่ ให้ประชาชนได้ทราบ มีการประเมินผลเป็ นระยะ และรายงานผลอย่างต่อเนื อง
ทุ ก ปี อี ก ทั%ง ยัง ส่ ง เสริ ม ให้ส ถานศึ ก ษาบริ หารจัดการการศึ ก ษาโดยยึ ดหลัก คุ ณ ธรรมนํา ความรู ้
นําหลักธรรมาภิ บาลตามระเบี ยบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่า ด้วยการสร้ างระบบการบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย หลักนิ ติธรรม หลักคุ ณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการ
มีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการบริ หาร
จัดการการศึ ก ษา เป็ นการบริ หารจัดการศึ ก ษาที เหมาะสมกับ สภาวะในปั จจุ บ นั เพื อสร้ า งเสริ ม
ความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ มี ประสิ ทธิ ภาพ และมี ประสิ ทธิ ผล
ได้มาตรฐานตามเป้ าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ที มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนเป็ นผูม้ ี ความรู ้ คู่คุณธรรม มี จริ ยธรรม เก่ ง ดี มี สุข และ
สนองตอบความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุ มชน และท้องถิน ทีสําคัญยิงหลักธรรมาภิบาลเป็ นแนวทาง
ในการสร้ า งเสริ ม และสนับ สนุ น การพัฒ นาการบริ หารงานของสถานศึ ก ษาเป็ นประโยชน์ ต่ อ
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงหน่วยงานอืนทีเกียวข้องให้มีกระบวนการในการ
บริ หารจัดการที ดี ทั%งนี% เพื อพัฒนาการศึ กษาให้เกิ ดผลสัมฤทธิj ได้มาตรฐาน จนสามารถยกระดับ
เทียบเท่ากับการศึกษาของประเทศเพือนบ้านและอารยะประเทศต่อไปในอนาคต (สํานักงานเขตพื%นที
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2. 2554 : 20) จึงทําให้สภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของไพฑูรย์ บังชิ ด (2550 : บทคัดย่อ)
ได้ทาํ การศึ กษาเรื องการใช้หลักธรรมาภิ บาลในการบริ หารจัดการสถานศึ กษาขั%นพื%นฐาน สํานักงาน
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เขตพื%นทีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า โดยรวมและเป็ นรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก อีกทั%งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของสุ ชิน เรื องบุญส่ ง (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื องการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ในโรงเรี ย น สัง กัดสํา นักงานเขตพื%นที การศึ ก ษาระยอง เขต 2 พบว่า การปฏิ บ ตั ิ งานของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
2. การเปรี ย บเที ย บสภาพการบริ หารตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา
ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื%นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตาม
ประสบการณ์ โดยรวมแตกต่ า งกัน อย่า งไม่ มี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ทั%ง นี% อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษา และครู ทุกคนมีความรู ้ ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลเป็ นอย่างดี จึงปฏิ บตั ิ ตามทาง
หลักการบริ หารจัดการทีดีตามนโยบายของรัฐบาลทีได้เร่ งรัดให้นาํ แนวคิดหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการปฏิรูปในทุก ๆ ด้าน ทั%งการปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และระบบราชการ เพือเป็ นการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ (เกี ยรติยศ เอียมคงเอก. 2546 : 1) โดยวางรากฐานแนวคิดนี% ไว้ในรัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หลายประเด็นในเรื องนี% เช่น ความโปร่ งใส การตรวจสอบ
ความมีประสิ ทธิ ภาพ การมีส่วนร่ วม ความรับผิดชอบ และการกระจายอํานาจ (บุษบง ชัยเจริ ญวัฒนะ
และบุญมี ลี%. 2544 : 41) เพือให้กระบวนการสร้างหลักธรรมาภิบาลเกิ ดผลอย่างจริ งจังในระบบ
ราชการสามารถบริ หารงานได้คล่ องตัวมี ความชัดเจนในการดําเนิ นบทบาท เพิมประสิ ท ธิ ภาพ
ในการบริ หารงานและการให้บริ การทีตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การบริ หารงานเกิ ดความโปร่ งใสและตรวจสอบได้เป็ นธรรมาภิ บาล โดยอาศัยพระราชบัญญัติ
ระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ น (ฉบับที 5) ซึ งกํา หนดให้มี คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) เป็ นคณะกรรมการปฏิบตั ิหน้าทีกําหนดแนวทางการบริ หารราชการและการปฏิ บตั ิหน้าที
ของทุ ก ๆ ส่ วนราชการให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ข องพระราชกฤษฎี ก าว่าด้วยหลัก เกณฑ์และ
วิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี หรื อธรรมาภิบาล (Good Governance) (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ. 2551 : 11) อีกทั%งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ทุกคนเป็ นบุคลากรโดยตรง
ของหน่ วยงานราชการการบริ หารจัดการศึกษา เป็ นองค์กรหลักทีสําคัญยิงในสังคมจําเป็ นต้องนํา
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการดําเนิ นการซึ งเป็ นเรื องทีหลี กเลี ยงไม่ได้ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั%นพื%นฐาน. 2550 : 157) จึงทําให้สภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื%นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
จําแนกตามประสบการณ์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของสมคิด มาวงศ์ (2554 : บทคัดย่อ) ทีได้ศึกษาเรื องการศึกษาการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ตามความคิดเห็ นของครู สังกัดโรงเรี ยนเทศบาล ในจังหวัดระยอง จันทบุ รี
และตราด ผลการวิจยั พบว่า การเปรี ยบเที ยบการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ บาลของผูบ้ ริ หาร
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โรงเรี ยนตามความคิ ดเห็ นของครู สัง กัดโรงเรี ย นเทศบาลในจัง หวัดระยอง จันทบุ รี และตราด
จําแนกตามประสบการณ์ โดยรวมพบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
3. การเปรี ย บเที ย บสภาพการบริ หารตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา
ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื%นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตาม
เขตพื%นทีการศึกษา โดยรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ทั%งนี% อาจเป็ นเพราะการกระจาย
อํานาจจากกระทรวงในการบริ หารจัดการการศึกษาทั%งด้านวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และ
การบริ หารทัวไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื%นทีการศึกษาและสถานศึกษา สถานศึกษา
ของรัฐ ได้รับการยกฐานะให้เป็ น นิ ติบุคคล ความเป็ นนิ ติบุคคลของสถานศึกษาก่อให้เกิ ดอํานาจ
หน้าทีตามกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนหลายอย่างทําให้ความรับผิดชอบสู งขึ%นกว่าเดิ ม
อีกทั%งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ทุกคนต้องปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลทีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั%นพื% นฐานได้มี การปฏิ รูป การศึ กษาให้ดีข% ึ นกว่าเดิ ม มี ก ารกํา หนดให้บุ ค ลากรทุ ก คน
ในสังกัดนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริ หารจัดการศึกษา เพือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิj ต่อภารกิจภาครัฐ มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล เกิดความคุม้ ค่า เยาวชนและประชาชน
ได้รับความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน อี กทั%งได้กาํ หนดกลยุทธ์ ในการ
บริ หารจัดการศึ กษา ตามหลักธรรมาภิ บาลในกลยุทธ์ ที 5 สร้ างความเข้มแข็งและส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในการบริ หารและการจัดการศึกษาเพือรองรับการกระจายอํานาจอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ บนหลักธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพื%นทีการศึกษา และสถานศึกษา (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั%นพื%นฐาน. 2550 : 8) จึงทําให้สภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื%นทีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี จําแนกตามเขตพื%นทีการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ งตรงกันข้าม
กับงานวิจยั ของไพฑูรย์ สุ ขผลานันท์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง การศึกษาสภาพการบริ หารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดอาชี วศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
ผลการวิ จ ัย พบว่า การเปรี ย บเที ย บสภาพการบริ ห ารงานตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึ กษา สังกัดอาชี วศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามเขตจังหวัด โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
4. สภาพการบริ หารสถานศึ กษาตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาตาม
ความคิ ดเห็ นของครู ผูส้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื%นทีการศึ กษาประถมศึ กษาจันทบุรี จําแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ทั%งนี% อาจเป็ นเพราะ
หลักธรรมาภิบาล เป็ นมิ ติของกระบวนทัศน์ใหม่ของการบริ หารงานภาครัฐ ซึ งมีองค์ประกอบ
ที สําคัญคื อ การเน้นบทบาทของผูบ้ ริ หารงานภาครั ฐในฐานะที เป็ นผูใ้ ห้บริ ก ารที มี คุณภาพสู ง
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ในการบริ หารงานแต่ละระดับมากขึ%น เพือประกันเรื องฉ้อราษฎร์ บงั หลวงและความไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
การบริ หารงานอย่างโปร่ งใส ให้มีคุณภาพ ระบบธรรมาภิบาลจึงเป็ นหัวใจสําคัญยิงของทุกองค์กร
ไม่วา่ หน่วยงานราชการหรื องานเอกชน (เกษม วัฒนชัย. 2546 ข : 8) ทีผ่านมาระบบการศึกษา
มีปัญหาในทุกระดับ กระบวนการบริ หาร กระบวนการเรี ยนการสอนต้องโปร่ งใสคือ การตรวจสอบได้
และอธิ บายได้ทุ กขั%นตอนต้องมี ผูร้ ั บผิดชอบ รั ฐบาลจึ งได้มี การปฏิ รูประบบราชการเพื อบริ การ
ประชาชนให้ มี ความพึ งพอใจในการบริ การภาครั ฐมากขึ% น เพื อให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของ
สํานักนายกรั ฐมนตรี ทีออกระเบี ยบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการสร้ างระบบการบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 เพือให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และส่ วนราชการ ถือปฏิบตั ิ การบริ หาร
จัด การของสถานศึ ก ษาตามอํา นาจหน้า ที เพื อพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของผูเ้ รี ย น ซึ งมี ห น้า ที
ให้บริ การการศึกษาแก่ นกั เรี ยน และเป็ นสถานศึกษาของรั ฐ จึ งต้องนําหลักการบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองและสังคมทีดี ซึ งเรี ยกกันโดยทัวไปว่า “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริ หารและ
จัดการศึกษาเพือเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั โรงเรี ยนในฐานะทีเป็ นนิ ติบุคคล หลักธรรมาภิบาล
สามารถบูรณาการเข้ากับการดําเนิ นงานของสถานศึกษา ได้แก่ งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล
การดําเนิ นงานด้านวิชาการและการบริ หารทัวไป ซึ งเป้ าหมายในการจัดการศึกษาคือทําให้ผูเ้ รี ยน
เป็ นคนดี เก่ง มีความสุ ข ต่อสังคมสื บต่อไป (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2546 : 1) สถานศึกษาทีมี
ขนาดแตกต่างกัน ย่อมต้องมีการพัฒนาแตกต่างกัน ทั%งนี% ข% ึนอยู่กบั บริ บทของสถานศึกษานั%น ๆ
การใช้งบประมาณในการบริ หารโครงการ หรื อแม้แต่การบริ หารงานด้านอืน ๆ ย่อมแตกต่างกัน
ภาพความสําเร็ จของสถานศึกษาทีมีความเข้มแข็งในการบริ หารและการจัดการศึกษา มีความคล่องตัว
เป็ นอิสระในการบริ หาร และการจัดการตามความต้องการของตนเองได้มากขึ%น ตามแนวทาง
การบริ หารและการจัดการ โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ต้องได้รับการสนับสนุ นส่ งเสริ ม จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั%นพื%นฐาน และสํานักงานเขตพื%นที การศึ กษา ที ต้องกระจายอํานาจ
และมอบอํานาจทีมี ตามสายบังคับบัญชาไปให้สถานศึกษาที เป็ นนิ ติบุคคลให้มากที สุ ด รวมถึ ง
การสนับสนุ นทรัพยากรให้เพียงพอตามเกณฑ์เพือให้สถานศึกษาสามารถนําไปสู่ ความสําเร็ จตาม
เป้ าหมายตัวชี%วดั ของมาตรฐานการศึกษาขั%นพื%นฐานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การทีผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงาน
ในสถานศึกษาทีมีขนาดแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นสถานศึกษาขนาดใหญ่ สถานศึกษาขนาดกลาง
และสถานศึกษาขนาดเล็ก ผูบ้ ริ หารคือผูท้ ีจะพาองค์กรด้านการศึกษาก้าวไปสู่ ความสําเร็ จในการ
พัฒนาด้านการศึ กษา ทั%งนี% เป็ นการบริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิ บาลเพือก่ อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ท ธิ ผลในการปฏิ บตั ิ งานโดยไม่ค าํ นึ ง ถึ งขนาดสถานศึ กษา (สํา นักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั%นพื%นฐาน. 2550 : 89) จึงทําให้สภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื%นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
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จํา แนกตามขนาดสถานศึ ก ษา โดยรวมแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ .05
ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของภาวิณี ชินคํา (2553 : บทคัดย่อ) ทีได้ศึกษาเรื องการศึกษาความคิดเห็น
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ต่อการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื%นทีการศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนและครู ต่อการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื%นที
การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .01 และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของอัมพร พุดมี (2551 : 131) ทีได้ทาํ การศึกษา
เรื องการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื%นทีการศึกษา
อุ ด รธานี เขต 2 พบว่ า ผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย นที อยู่ ใ นโรงเรี ย นที มี ข นาดต่ า งกัน มี ก ารบริ ห ารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทัว ไป
1. การบริ ห ารสถานศึ ก ษาจํา เป็ นต้อ งนํา หลัก ธรรมาภิ บ าลมาประยุ ก ต์ ปรั บ ใช้ใ ห้ มี
ความเหมาะสมกับ บริ บทของสถานศึ ก ษาและบูรณาการอยู่ใ นการบริ หารงานของสถานศึ ก ษา
ทั%ง 4 ส่ วน คือ การบริ หารวิชาการ การบริ หารงานบุคคล การบริ หารงบประมาณ และการบริ หารทัวไป
ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้บุคลากรใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ในท้องถิ นจัดทําสื อการเรี ยนการสอน ผูบ้ ริ หาร
ควรมีการวางแผนและสํารวจความต้องการในการใช้วสั ดุและอุปกรณ์ เพือให้สามารถนํามาใช้ได้
และควรบริ หารให้สถานศึ กษาได้ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื องมื อที มี อยู่อย่างคุ ม้ ค่า และเกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดต่อการเรี ยนการสอน
2. ควรมีการส่ งเสริ มให้บุคลากรทางการศึกษารวมถึงหน่วยงานอืนทีเกียวข้องได้มีความรู ้
ความเข้า ใจและการปฏิ บ ตั ิ ตามกรอบของหลัก ธรรมาภิ บ าลในทุ ก ๆ ด้า น ซึ งจะเป็ นประโยชน์
อย่างยิงต่อการบริ หารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานอืนทีเกียวข้องกับ
การศึ กษา เพือให้เป็ นไปตามระเบียบของสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการสร้ างระบบการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั-งต่ อไป
1. ควรศึ ก ษาปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารจัด การการศึ ก ษาของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ขั%นพื%นฐาน
2. ควรศึกษาถึงการพัฒนารู ปแบบการบูรณาการในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริ หารจัดการการศึกษาขั%นพื%นฐาน

